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الأرتقية(الامارات)عنالبحثهذاكدم

التاريخفيا.(الدكتور)ع!لصسولكرما!ه

القاهر،فيشمسءين-اءمة.نالا-للاءب

61311تاريخ4نوقثت VAAاالجنةقبلمن

حبضي:حسنالدكتورالأستاذ4منالمؤلفة

الدكتورعدالأستاذ"منكلوعضوية،نيسار

ابراهيمالدكتيوروالأم!تاذشحيرةافادكل!عبد

الأولى.الثمرفمرتبة،وننحتالمدوكلطأحمد
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تحلي!إلم!أدِروَالمرَاجِح-لبحثاظَمات

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لمجهاظَأقا-

ا)ث،موبلادوالعراقإيراناليومتفمالقالمنطقةمنالثماليةالجهاتتحظلم

?ظموجهفقد،الاصلامبةالحصهورطيلةالتاريخيةالدراصاتنيكبيرباهتمام

وبغدادوالشامممه!رمبخةاطقمتلدراسةجهود!مالدراعاتبتلكالمعنيين

والجزيرةالمو!ل4;منطفيهبقيتالذيالوقتفي،النهروراءوهافارسوبلاد

اهتمامدونوأذربيجانا)صفرى6سياوجنوبيالثامبلادمنالشماليةوالجهات

المناطقأتفيد،ودراسةبحثأالأولىالمناطقأشبمتبيماوهكذا،كبير

رغم،والحضاريةالسياسيةالنا--تينمن4واصهاتفجيتمافيظدّتالأخرى

كانالنا-يض9يئهاتينفي؟ميرةبحيويةالف!راتبحضفيتميزتالمناطقمذهأن

تحتل،للأ!كأالذا،الاسلاميالتأريخيىاططيرةنتائبهاإ،

والشموبالاسلاميالهإ!بينوتفاعلازصالمناطقتكونأنلهاأ،حوالذي

.وا)سلامالحربفيالأخرئ

دراعاتلقيىامواسمأيالأ،الموصلوبضمنها،الجزيرةمتطقةوتهد

الحضارةوتطورالأصداثسيرفيانطقةاهذهلمبتهالذيالدورتوضحعديدة

هذهأنءنففىلاْ،جيرانهمومعببمضبمضهمالمسالينءلاقاتتحديدوفي

فتراتعاشتالتيالاصلاميةالاماراتمنعددلظهورمسرحأكانتالمنطقة
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اليقيلية،،الهدانيةمارةYكا)بالفتينوحيويةبفماليةوتميزتالزمنمنطويل

افيوف،الأرققية،ا،وملفيالأ-،إممية،الكرديةانمةالمر،يئالمر

بمضلقيت،بهبسلاباهتماماطدانيون!ظيوأذ.(والأبيضالأيىود

أتعنفضلأ،انالأحببرمضفي،مأي!ونكادإكلالأالأخرىالإمارات

المركزيلاحمفيها%ضحتالتيالمسابقةافترةاطيلةنف!صهخامالاهةقدتإةطةةا

وفي،الأمويينعصرفيدصثقوفي،اثدينالىعهدفيوالكوفةالمديت4في

الأولى.المباسيةالمصورفيبفداد

الحالمكانالتيالفتراتفيوبخاصة،الزمنبمرورالمنطةةأميةازدادتوقد

التحركاتإثر،وبشربةو-ضاريةسياسيةاتكفيرخلالهايتعرضالإسلامي

والفزكالديالمةالفرب!وبالوسطىآيميافيالكبرىالقبائلبهاتقومكانتالتي

يرةابفىكاذتإذ.عنهمتةرءتاقيااةوىواJوالةارزميينواطووألس!جقة

فيالقوىتلكنفوذلتثبيتواستراتجيأسياسيأهدفأ-ذلكخلال-تغدو

تغيراتمن!لىذلكيتبعكانوما،ارللاشقرجمرالأاتخاذهاعنفضلآ،المنطةة

منكثيرفيمثيلألهاالاصلاميالحالميش!دلم،النطاقواسمة4وحضاردبثسية

.الأخرىا؟مات

الحا!لملاقاتبا!بةالمنطقةأميةلنرىالفربصوبالتفتناء،فإذا

ا!لنطقة،هذهلمبتهالذقطالهامالدوركااتضح،ابحيةبالشموبلإءيالإس

الهجراتعنهتمخضتس!اأميةتقللاا)قيالمسألةهذهإزاءحاجز

طقالمتتخومكلتةعكانتالجزيرةءنطقةأنذلك.الشرقمنا)حكرى

فيالمسيحيينمنكبيرعددوجودعنفظ،والأرمنيةالبيزنطيةالمسيرية

متمىلمةسلسلقيامإلىاطالبطبيمة(الوضعتة)هذهأدّتوةد،الداخىل

-المثالسبيلعلى-ويمكن.الطرفينبينوالحربيةا)ساليةالحلافاتاطاةاتمن
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ابيزنطهجمأباالمس!ر!نءلاقاتصولقادتاقيالدراساتنيمنهاطرفألمجدأن

الإمارةهـذهتأريخجاءثمومن،الهدانيةقيامالامارةوحقالراشدفيعهدمنذ

والمسيحيينوالأرمنبالبيزنلإينطقةالمهعلاقاثعنكثيفةمركزةليطيصورة

.السوأءكلالداظيين

اكةدمةالأهدافإحدىالجزريةا،واقعوكانت،الصليبيةاطروبوقامت

-!ة،مناشماليةاإسيحيةاالمنافذمنلقربهانظراَ،الأولىالصليبيةالحرب

تمكلو-بى.أخرىجهةمنوالشامالمراقناصيةعلىالمش!رفاطيوىولموقعها

-يث،ا؟فىيرةفيالكبرىالأربعإمارا!مأولىإنشاءمنبالفعلالصليبيون

اإقدصوبدتأئطاك!ةفىالثلاثثمقمقا!اضطورةعنتقللاالرها)مارةغدت
--حص

المومل،وبضمنها،ا؟زيرةوضحتوهكذابحدها.أص!ناللواتيوطرابلس

منخطورةأشدب!ث!كلوالتأريخيةالمقائديةمسؤولياثاأماملوجهوجهأ

الواء،كلوالحالمي،ميوالاسالهليا!النيالهامةنتائجهلهمماكان،السابق

هـامة،الصليبيةالحركاأدوارطيلةالمنطقةهذهلعبتهالذيللدورنظرأ

.خاصبث!لمنهاالأولىوالأدوار

ءنذوبخاصة،ا-ة!إدلمطةازمنالاسلاميالمالملهضترّلهماونظراَ

ذلكرافقو!،،المباسيةللخلافةمجابهةكقوةمصرفيالفاطميةاطلافةقيام

فدتا؟زيرةفإن،المنطقةفيالشمصةا!ر-لسن!ةالقوىبنصرامنوأعقبه

أ-يانأ،،غيرهاوفاتت،الأخرىالهاورةبالمناطقأسوةالمراعلهذاعرضة

سياسيةتش!لاتقيامإدر،الصبراعذلكومستلزء،تلنتانجتحسسهاني

نض،زجهلهكانيما،ذادًدونالجانبهذامالأتفيهامتطرفةمذهبية

والاقيعيةالفكريةصبغتهاوعلى،المنطقةفيالأصداثتطورعلى

والحفبارية.
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الخلاةتبقوط،صاعب"التي4ا)-لطازدواجمنالاسلاميا)"المدنجُولم

الأيوبيينر!ناهمراعوا-كاكوالاحتإ:افسةباوتمثلبرمدف!استمربرل،اوةاطهـ!ة

لك;تلال،ةيرابزوكانت،ذلكبحداخترواالمماليكبر!نثم،ميينوالخوارز

جميحأ،،تالسلطهذهبينوالصدامكاكوالاتالتماسنهاطإحدىتم!ل،ممه

نيوالحضاريةاسباسيةاالأ-داثمجرهـياتعلىالخطيرأثرهلهكانع-إ

المنطقة.

،اكطإقواصمةاقتصاديةكازياتب!تتتع،عهودهاطيل،ابزيرةوكانت

فهـراتفيةأالمنطزارواالذيئوالر!-الةالجةرافيةإصادراكافةبذلكتشهد

والصناعيةالزراعيةالنواحيكافةعلىتنصب،الإم!ت،تتلكوكاذت.متفاوزة

موقممالهاأ،صه،تجارينشاطمنبهتتمتعكانتسافضلأ،الحاموالمواد

والبيز-نطي.الإعلائيالمالممنعديدةج!إترين،الموا!لات-طوطعلىتازالمه

نمواَلهاهيأ،عديدةوحكوماتدولونةوذلاحت!كالمنطقةتمرضأن؟

والمةيديةعيةالاقيالنواحيأما.صكماوأنظمةالاداريةأ%!ز!افيمطرداَ

المواهـلبفضل،السالفةالنواحيعنو-يويةغواَبأق!زممن"فلموالثقافية

هيأت3ذاو.الذكرالاَنفةاطضاريةووا)ثسيةممريةوالصاب،سية

كبيرةدرجةعلى-ضارةصنعمنمكنضثاالتيالمستلزماتكافةل!تطة"

اطضاريةوالام!نياتا)نظمسائرء-الايجابيفاعلالةومن،التضجهن

.ةا!اور

لتفطية،للدارصينوا-مةمجالاتتقدمأنالجزيرةب!م!نأنفيدوهكذا

كبيراَ.اهمامألقيتقدتكنا،السَياسي.والحضاريتأريخهامنواسمةنواح

كل-المشرفينلأساتذتيالعيمةالتوجيهاتوبفضل-اهتماميانصبّهنابىمن

12
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،!زئ!!الدينمماد)عنأولاهـاكانت،المجالهذافيالدراساتض"!ديم

1541!!أ!ورل!ورل،اما - or=وا)!ا(م1146-1127زهـ

أ!ددأنحاولتوإنما،،دالأبءدودةالشخصيةالترجمةمنحىةيهاأنح"لم

وا)دوروالمدنيةاله-حريةوزظمم،اطار-يةوعلاقاغاالإمارةتلكقيامظروف

-!ق-قامالذي،زفيمؤسسهايدعلىتممما،الصليبيينتجا.لحبتهالذي

منواسمةفناطقفثملتبمدفماامتدت،موحدةإسلاميةدولةنواةبتش!كيل

ال!يننوروكان،الصليبيةالحركهفيحاسمبدوروقامتالاصلاميالعالمقلب

قاد!ا.أبرزمنالديئصلاحوالناصرعود

58127201=-65،)أررقدنىاتإماعنالدراسةهذ.كانتثم

وتنة!جمأا)-لمحولمةالدو-!حةلةمعتبدأزمنيةفترةغطتوالتي(م1!.،-

،والأصودضالأباطروفإمارتيوظهور،تيمورلنكإمبراطوريةإكحلال

والأيوبيينوالسلاجقة.والفاطميةالمباسيةالخلافتينفيهاعاصرتفترةمجتازة

الإصماراتمنكبيرعددعنفضلأ،والجلائريينوالتتروالمماليكوالصليبيين

هذهعاصرتفقدوهكذا.الهيطةوابثاتالمنطقةفيالمنتثمرةالصغيرةادلمية

وأعطت،الاهـلاميالتأر،يخفتراتأممنفترة-النةسطويل-اتالإصار

وصيا-خهما،ا)فترةتلكفي،الاسلاميةالاماراتلدور(نموذجيأ)مثالأ

،صيانوالهبالتمردو،رة،باطضوعرةitوالأ-داثالقوىتجا.المتناقضة

لت!طيم،التكتلاتإلىالانضمامأوالأحلافبتشكيلو،رة،بالتأمرو،رة

ا)ةيادةمركزبفلممأترىوأحيانأ،ممينةكابعلىلا-صولأومنافس

جديد.عدوالمنطقةفيهائدعمكانالتنالفتراتبحضفي

كل،مشتركلفزوالاعلاميالمالمفيهاتهرضالتيالفترةالأراؤقةعاصر

وعس!ر!سياصيقلقفرةوهي،وا)شرقالفربمق،الزمنيقبينه
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الأراعةإماراتكانتالتيالمنطقةفيخاصبصكلواضحأبدا،وصضاري

القيادةمتوىعلىصريمةتةيراتهناككانتفثد.جوانبهاإحدىتحمَل

وكانت.الديايةوالتشم!لاتالبثحريةوالقاعدةالمسكريةوالقوىالسياسية

دولةحمايةتحت7خريخأوتد%ل،واحدةقيادةإلىصينأتنشدالمنطقة

تستكمتناحرةصةيرةإمارات:عليهكانتماالىأصيانأوتحو!،كبرى

منالقادمللخطروتمكن،والاقتمطديةوالبثريةوالمسكريةالسياسيةالقوى

والمؤصساتللنظمنمومرصلالفترةهذهكانت؟.السواءعلىوالشرقالفرب

قةبلفت،والثقافيةوالاجتماعيةوالدينيةوالافتصاديةوالحسكريةالادارية

جذور.وكانت،الأيوبيينأعقبالذيالممككطال!رنيوتمقيدهاتطورها

هذ.ني(الملكنظام)عهدمنذالسلاجقةحققماالنيالاصلاصاتإلىتمتد

الهاورة،الاماراتمنبفيرهاأصوة،كانتالأراتقةنظمانشكولا.الهالات

فارسبلادنيالثقلىمراكزمنتستمدهكانتالذيوالتعقيدالنمولهذاعرضة

الأراتقةدراسةف!نوهكذا.ذلدبحدو!مشقالقاهرةوفي،أولآوبغداد

عنتمخضتوالتي،الفترةثهدثاالتيا!ماراتعنراضحةصورةتحطي

بمثكلالاسمياما!وا،عامبثكلالمالمتأريخسيرنيأثرتونتائجأصداث

.خاص

"**

نشوءلظروفدرات،الرصالةهذهتتضمنهالذي،اربهحثنطاقيشمل

بالدولالخارجيةعلاقا!اطبيمةوتحديد،سقوطهاوعواملالأر-حيةالإمارات

والاقتصاديةالادارتونظم!احضارثاوتحليل،عاحمرثاالتيوالامارات

ا)صياصالمسرحكلالأراتقةظهورنيالفضلويعود.والثقافيةوالاجتماعية

16

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


منالأولىالمراحلفيمهمأ!وراَلعبالذيأ!أكدكوالمكري

،قه،د،،منا!بعلىلا-صولالدورهذاأهلهوقد،اللبوقيةالدولةفيام

ليئ-انالأولىالنواةتعدوةلمىطينوالشاما!راقفيعديدةو)تطاعمات

،دصيرةفترةبمد،أبناؤهتحرضصتىأرتقتوفيأنوما،السياصيا؟راتقة

بطموح!متمكتواولكنم.البلادنيوتفرقوا،القدسفياظاعهملفعدان

مقاتليمنكبيرعددولاءعنفضلأ،مرةالمتنيورغبتهمالفرديةومهارثم

اماراأو!كألىو،الأرتقيةللمائلةعديدةم!صبتحعيقمن،لهمالتر؟ن

الامارةهذهولكن.المنطقةحصونأممنعدداَكلتوالتن،بيهيرديارفى

*894)عامأردق!ستمانمؤس!هاوفاةالرللانقسامتعركتمامرعان

إحداها،إمارنينفيللأرانفةاصباسياالكباننبلورثمومن،(م4011-

منالمرحلةهذهطيل،للاْراعةوتدكان.!كمفافىوالأضرىمارثنفى

!ص-
لهؤلاءمدينين)ذكانوا،بالسلاجقةورحميةفحليةعلاقات،السياسية!يا!م

منلهمأ،صوابما،عقودعدةاستفرذتالتي،نثوئهمفترةنيكبيرصدإلى

تيامعنفضلأ،اتوالإظاءالمواقعمنمزبدكلللحصولواسمةفرص

894)بفدادفيللسلاجقةالشحنكيةمنصببتولي)للغاز!صضأرلق - 41oء

الأحداثفيهاءادوراَيلمبأنلهأ،حالذيالأمرإ،م،.؟؟-1001=

السلطانينجماالمراعأزمةخلال،ةارسوبلادالعراقمنطقةثهدثاالتي

الدولةكيانفيضطيرةنتائجعنتمخضتوالي،وبركياروقعدالعلبوقيين

السابوقية.

(،ام127=5215)عامالموصلفيالدء!!بماإمارتهعاإسسأنوما

مثاريه4منموفةممتحديدعلىالخارجيةالأراتقةاهماصاتانصبتصتى

ادياسب"حيا!ممنجديدةمرحدإلىبذلكفانتقدوا،المنطقةفيالتوصيدية
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مر-لاعنكبيرصدإلىتختاف،المسكريونشاطهمالخارجيةوعلاقا!م

مشاريعإزاء-طروضعفيالأراتقةمركزغدا)ذ.صبقتهاالتيالتأعصيس

كسبأوعليهاالاعكيلاءطريقعن،الجزريةالمواقعتوحيدعلىالحملفيزني

كلكانوهكذا.موحدةب!مارةالصليبيينمجابهةلفرض،وولائهاطاعتها

)زاءدفاعيأموقفأالأصيانمحظمفييتخذواأن،الفترةهذهخلال،الأراتقة

كالذياماراثملتوسيعالهجوميةمطامحممنيحدواوأق،المشاريعهذه

لمذ.التصديالأراتقةأمراءمنعددحاولوفد.التأسيسمرحلةفيحد:

لهكان،الأر-طيةالاماراتسياسةفيخَطيرانقسامإلىأدى!ا،المشاريع

زنيم.يدفيمواقهثامنعددسقوطثمومن،إضمافهاعلىالأثركبرأ

،الأصيأنمنكثيرنيالتناقضيمترثا،محدودةانجالهذانيوالروايات

عناييتخ!!هـاضحةلا،الام!نقدربينماأوفقأنصاولتوقد

،الهالفاتمنسلسلةبقيامتميزتوالتي،زفيمعللأراتقةالخارجيةالملاقات

ثمومن،بينهمالشحناهوإم!رة،اتقة!--ْاءمن-َْا

اعقبالذممط،عوالدلحص!أما.ليهملاترو!!ااإضحائحهم

سياصةعنتختلفسياستهتكنفلم،إمارتهمنالشاميةالجهات-3نيأباه

لينأأكثرجاسةاتبهع)ذ،الأسلوبنيممهاختلهتولكنها،الهدففيأبيه

عايهدافرضهاالتيالمزلةمنهؤلاءخروجإلىأدىمما،الأرأتقةإزاءوتساء(

الهليين؟الأمراءضدأو،الصليبيينضدعلياتفيممهوتحالف!م،زني

يصللمانهالا،الديئنررمنوديأت!كنلمماردينإمارةموتفأنمنوبالرغم

يومأ.العداءدر-"إلى

ءددواأنالأراتقةمملىكان،الدفيصلاحيدك!الأيوبيةالدولةةا!توءتدما
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ونورالدفيزنيممملالتنلتلكالمشابهةالنوحيديةومشاريمهمنسياصتهموقفهم

والأيوبيين،بالزنكيينالأراتقةعلاقاتمنالتاليا)قسمكانثمومن،تحقيقهاكل

الأيوبيينيحالفونالأراتقةجعلتالتيالمواقفوتحليلاستعراضكلينصبّ

"(اتحادي)نظامفي،مستقلةشبهبولاياتأشبه)ماراثمفتغدو،صينما

الصليبيين،لقتالالاسلاميةالقوىفيتجميعوالمسكريةاطارجيةصياشهتركزا

مماديةوت!كتلاتأحلافإلىينضمونكانواحيث،6خرصينأعليهمويتمردون

ني،الديئصلاحوفماةبحد،أطاع!بمعلىالقضاءتستهدفكانت،للأيوبيين

خلالىالأرتقيةالاماراتموقفي!نولم.وأرمينيةوالجزيرةالموصلمنطقة

تتخذفمندما،الأ-يانممظمنيبالتناقضيتميزكانبل،متثابهأالفترةهذه

عدانيأ.نحتمنحىقدالأخرىتكون،الأيوبيينمنوديأموقفأامارا!مبحض

واسمالةالأراتقةقوىلإضافالئقاقصذاتوسيععلاالأيوبيونعلوقد

هذخلالاأتالأراتقةلبثِماولذا.الاخرالبحضصسابكلبحضهم

%وفكمفا)مارة:وماالثلاثسمةامارا!هـل!االنتنالمر

خف.

السياستأريخهمفيحلقةأخطربالصليبيينالأرا!ةعلاقاتوتشكل

بمد،اقضحوقد،ألمحتلفةالمراحلخلالتنوعمنبهتميزتبما،والحسكري

قديمها،وغربيهاعربيها،ا!لهذانيافتلفةللرواياتالدقيقالتمحيص

بناءوتتحددتنبثقكانتمراصلخساجتازتالحلاقاتهذهأن،وصديثا

المرحلةكلأطلقتُوقد.للأراتقةوالداخليةالحارجيةالظروفطبيمةكل

الأراتقةقادةكانصيث،(الإصلاميةالقوىمعا!الفاتمرصلة)اصمالأولى

السلاجقةكانالتي،الايلاميةواكءلتلاتالأحلافالىالانضماممم!يمملون

المرحلةعلىوأطلقت.الصليبيينلقتالوتوجي!اتنظيمهامملىبالاشراتيقومون

Iv(r)
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إزاءالأراتقةافطرحيث،(الصليبيينمعالت!الفمرحك)اصمالثانية

والت!،لفالصليبيينإلىاللجوهإلى،الهليينالأمراءوبمضاللاجقةضغط

حيث،(القيادةمرحلة)ي5الث،اكوالمرحلة.المشتردًالحطرضدممهم

الرابمة،المرحلةأما.الصليبيينضدالجهادصركاقيادةالأراتقةأمراءبعضتولى

ب!بب،أنةصمعلىضلالهاالأراتقةانكشفقد،(الانمزال)مرحلةوهي

الأراتقة،عزلةإلىأدىمما،الصلميبيينضدالمملياتأمروتوليهزنيمظهور

القيادةمركزءنالضخليإلىهؤلاءدفحتالتنالعواملبالتفصيلأوفحتوقد

ثن،بالصليبعلاقا!ممنالأخيرةالمرحلةجاءتثمومن.المزلةإلىواللجوء

ايمم،عليمأطلقتوقد،ذلكأعقبتا)قيالفترةوطيلة،زنيممقتلإثر

ا)دينهنورإمدادإلىخلالهماالأراتقةسسحيث،(الامداداتمرحلة)

نأذ)ك.الصليبيينضدعليا!منيقواتمنلديهمبما،بعدهمنوالأيوبيين

النظاميئبهماإلىتحولتقدكانت،الأرتقيةاوبضمن!،الهليةالامارات

ظهورفيضلذلكتحققوقد.الصليبيين!ابهة(الفدرالي)الاتْحادي

إقامةمنتمكناحيث،اص!لدينوصلاالد-صعودنوكلا،قويتينشخصيتين

2خر،حينأوالمداراةوبالاقناع،صينأبالقوةالنظاممناكوعمذا

نحتلفمنوالماديةالمسكريةالمموناتيطلبَاأن-؟وجبه-بإم!!ماوغدا

اططرضدموصدةقياديةوجهةتوجيم!ابدورليقوءالاب،الاسالامارات

.الم!ثترك

منهاعددفيصققواالأراتقةأن،جميه(المراحلهذ.دراسةبمدتبينوقد

كانما،والثامالجزيرةفيا)صلييالاسلاميالصراعميداننيمهمةنضا؟ج

هىذافيالأراتقةلمبهالذيالدورلولا،إليهوصلتهاالىتصلأنيم!ن

إحدىيثكلون،المحليينالأمراءمعالتحالفمرحلةفيهؤلاءكانفقد.ل141
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ضدالاعلأميالتجمعطلائعمثلتالتي،ادالفاتتلكفيالرنييةالقوى

الصليبيين،ضدحاحمةتطئجالمماركبمضفيحققتوألتي،الصلييالفزو

3011)عامالبليخمههـكةفي-دثكالذي _ 5 4 1 Vسقمانيدعلى،(م

الدورالأرارقةلمبالقب-ادةمر-لةوفي.الموملأميرجكرمشوحليفه

،اطاشمدةا!دفالتر؟ف4قادواحيث،الصليبيينضدالمراعفيالرئبي

نتائجلبمضم،كانا)!لميبيينضدالمماركمنكبيرعددفي،حلفائهموقوات

م!ركةفيحدثالذيكذلكوالثامالجزيرةفيالو-ودالصلمييعلىصات

سروجمعاركوفيإيلضازييدعلى،(م9111هـ-513)عامالدمصاصة

(5165-lyrما)ومنبج(م1123هـ=517)وخرتبرتوكركر

مذهفيالأراتقةمثلوقد.بهرامبنبلكيدعلى،(م1121=ء518)

والتي،الصايبيينضدالموحدةالاصلاميةالقيادةصلقاتأ!منحلقة،المرحلة

الديئ.بصلاحوانتهت،(م9011-ء305)عامالموصلأميربمولودبدأت

14جهادفيالدينوصلاحالدفيلنورالأرانة،قدمهاالتيالإمداداتمرحلةفيأما

التي،الاملاميةالجيوشتكوينفيهامأدوراَخلالهالمبوافقد،للصليبيين

ممركافيحدثكالذيالصليبيينضدصاحمةانتصاراتالقاثدانهذانبهاحةق

عامحطينممركةوفي،الدفينوريدعلى،(م1163=5565)حارم

الدوربهذاللأراتقةشهدوقد.الدينصلاحيدعلى،(م1187=ء583)

كالممادالمماصريئاثورخينمنعددعنفضلأ،الديئوصلاحالديننورمنكل

.شدادوافيالأصفهاني

المسديخابينالمراعمجىهـىظلىصيئةممارآللاْراتقةكانفقد،ذلكومع

،الصراحهذاإز)ءصلب(موقفأفيهااتخذواالتيالمراصل%لال،والصليبيين

8055)عامأنطا؟يةوصليهيإيلغازيبينتمالذيالتحالفذلكوفياصة
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محركةفيهـاسماتميارتحقيقمنهؤلاءمكنوالذي،(م1114=

ضدفارسوبلادالمراقسلاجقةبهاقام،مباشرةءاولةآخركلدانثتل

عنالسلا%قةتوةفأصبابمنسببأالممركةهذهوربماكانت.الصليبيين

ا)صليبيهين،لقتالالشامإلىالمسلينأمراءلتو%يهجديدةبمحاولاتالقيام

كالأراتقة،كنالصليبمواقعمنالقريبةا!ليةوالقوىللإماراتهيأالأمرالذي

،الصراعذا5فيكاملة!ؤوليتهاتتحملأن،بمدف!والأيوبيينوالزنكيين

وعسكريةبثصريةإم!نياتمنتمتلكهبماالجهادحركاتقبادةتتولىوأن

خطيرةت،ئجتحققوأن،للسلاجقة-خهيأ1،موحدةقيادةومنواستراتيجية

طقة.المتفيالصلييالوجودضد

نأ"الأرازةكلماكانحتى،الزوالإلىطريقهمالأيوبيونأخذأنوما

ورو!ااكطقة؟صيرتتحمأحْذت1)قي،الجديدةالقوىإزاءموقفهميحددوا

هر،تإلى،المرحلةهذهمطلعفي،بكرديارتمرضتفلقد.والمماليكالتتر

غدتثمومن،طاعتمفيوالدخؤل!الخضوعإلىاضطر!االتترقبلمنضديدة

يتوةفااللذفيالمماليل!والتتربينوالصدامللاصت!كدائمأمجالأالمنطقةهذه

في،يتخذواأنالأرازة-،علىوكان.النادرالقليلفيإلابينهماوالقتالالمداء

وتطورت،اإصتقلةالمحليةالإصلاميةوالإماراتالمماليكفدالتترجانب،البده

سياصةفالتزموا،المنطقةفيوالمماليكالتترقوىتوازنإثر،ذلكبمدعلاقا!م

ومصالحهمالدا%ليا-خقلالهمكلالحفاظسبيلفي،الطرفينتجاهالمزدوجالولاه

الأراتقةاستفلحتىللتدهوريتحرضالتتريالكياقأخذأنوما.الذاتية

ولكن.المماليكصوبولجأوالهمتقليديولاهمنتبقىماوأ!واالفرصة

فيها،القوىميزانتغييرإلىأدى،المنطقةنيجديدةكقوة،تيمورلنكظهور

الجديد،الهجومإزاءالصودمن،ذلكمنبالرغمتم!كنواالأراتخةانإلا
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أنهكتقد-نذاك7-كانتالأخيرةمار!منولكل.استقلالهمعلىوالمحافظة

الذيالوقتفي،والإشريةوالاقتصاديةالمسكريةإم!نيا!اعمفت،تمامأ

.السقو!إلىاَأتيربهاأدقمما،اضرباتالهاي!كيدنتيمورلنكحلفاءكان

والمواملالظروفدراسة،سبقممافضلأالبحثمنالقسمهذاثهل3مقدلذا،

إزاءطويلصراعبمدلاارلعمة!اراإلىأدتالتي

بكثير.تفوقهاقوى

طيلا،والمسكريةالسياصيةالنواحيفيخطيربدورالأراتقةأصمو؟

قدموافإ!م،الهجر!التاسعالقرنومطلعالخاصىالقرنمنتصفبينالفترة

دراستهاعنالاستفناء؟كنلامماا!الاتصثئني،حضاريةممطياتكذلك

أرتق.لبنيالتأريخيالدورعنمت!ملة!ورةإعطاءأريدماإذا،وتحليلها

والاقتصادية،الاداريةالأراتقةلنظممستفيضةدراسةمنبدلاوهكذاكان

الدراصةهذهأهيةوتبدو.عهدمفيوالثة،فيةالاجماعيةاب!اةولطبيمة

التنالمديدةالأقواموفماليات،الأراتقةصياةمنالساليللجانببتوضيحها

هذافيالرواياتقلةابرزها،ذلكفيعدردةصموباتجابهتنيوقد.حكوها

والسيا!العسكريالجانبكلالمصادركأكيدبسبب،كبيرصدإلىالهال

مماْد!نيء،المصادرمنكبيرعددفيالرواياتهذهتفرقعنفضلأ،فحب

عددأأن؟.النصوصولكلا!طيادواحدإ!رواصداَالمصادرهذهتتبعالى

الكبرىالدوليخصمابقذرالأراتقةيخصلاوالرواياتالنصوصتلكمن

تأثيرلهاكانوالتي،والمماليكوالينروالأيوييبنكاليلإجقةهؤلاءعاصرهاالتي

الفروريمنكانولذا.الأرتقيةظموالفالحضارةعلى،مباشرغيرأو،مباثر

الواردةبالإشاراتومقارنتهاالنظملتلكالأساعيةاططوطراصة)-كذلكإ-

الضرورفيمنكان؟.ا!النيهذاالمممةالنتائجبعض،لاصتخلاصالأراتقةعن
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سبةتهم،التيكراتا)ةإلىتدوالتي،اةطقةافيالأرزقيةالنظمجذور-طبع،

فىصائدةكانتا)قا)نظمعلى،كصرصدإلى،اعتمدواانمما-ْصث
-.-لصح-د

.13ةإمارا!مقيامقبيلالمنطقة!

لدىاستممابهايجبا)قيالاعتباراتباستراضالذكرنفةا4َالدراسزءدأ

كوصدةالأرزقيةالحضارةتتإولضرورةتؤ؟دوالتي،كهذالموضوعا)تطرق

المهد:هـهـا-!ب،أ؟برحضاريةو-دةنهنت!إنسةصفيرة

اعتبارسورةةتؤكد؟.الممد3الهمرفيطإرهانضجألتؤل!وتمضدالسلجوقي

،صرةالمصللنظموا!تداداَ،قهلمنس،ئداَكاند!اَاصفهـارالأرتفةالضظم

صادية،والافا!داريةالنظمدراصةذلكرمدتأتيثم.والمماليكالأيربيينلدى

الام!اراتوموار!،اطظمادإواووا)ت-اريةوا)!خاءيةالزراعيةيروانبى،

.الأمورهءتءلىبالإشرافتةوما)قيةوالأ-م!،مصارفهاوأوجهالأرتقية

والمذاهبامالأةوبدراسةتهلمقمما،الا%تماعيةللحياةهـاضاستهذلكورتلو

ا؟وانبعنةضلأ،اتةةالأرع!دطيكبكرديارفيمنتشرةكانتا)قيوالأديان

با-تحراضتختتمثم.01)خ....اللهوووسإثلكالا-تفالات،الأ-هـىالاجتماعية

تثجيعبفضل،اتةةالأرءثدفيبميداَأثأوبلغتالتيالثقافيةالجوانبوتحليل

لتخريجةكبيرب!هـمدرسةديارتفدوأنإلىأدىمما،والآدأبلاطومهؤلاه

ذلك-%لال-ازضحوقد.وا،فكرينوالأدباهالمالاءكبارمنعددواستقبال

لفتهالذيالكبيرالازدهـ،ربدليل،ءررر(كانالأرتقيةالفافةط،بأدْ

.هناكالأصيلالمربيةوالضقا)يدالاَداب

يخرجمما،أتحمصص!ماص!صخمككحىالمحثأن-إو)توةد

لس!لسلةمجديةغ!يرتراجم-ثرأتجنبأنتممدت؟،ا!مامنطاتهعنب
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الهدتيخدملاكا،مِوسِيَرأخلاقهملاستمراضالأراتقةأمراءمنطويلة

اطدثوحدةأصلوبعلى-ماحدإلى-اعتمدتأني.؟للوضوعالمام

،وأبادهحدودهعن-الإم!نقدر-واضحةسورةأعطيليوتطور.

الأراتقةأمراءمنكبيرعددإلىالا!ثارةتجاهلإلىالأصيانمنكثيرفيدفعنيمما

.الأفراددورمنوثهولأمموميةأكثريعدالذيالحدثذلكاصتفرقهمالذفي

ممنالأمراءأولئكبمضدورعلى1)!ركيز،أخرىجهةمن،أغفللمول!كني

.الأصداثتوجيهفييالفر!بالتأثيرتتسمالتأريخية(دوارلمكانت
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جِعدِروَالمرَالمصَمَأتحلي!ا-3

-!وررزبلغالزمنمنطوبلآع!داَالأرتفةالاماراتعاشت

ا)-ياا)فترةوعاءست،(م!.14-58127201=-65،)خ!ؤضا

زناو)ت،ا)-قيوتللث،والمامةايىةالتأريخيةالكتاباتفيازدهاراَشهدت

تناولا)قيةاممثير1المؤلفاتءنةضلاْ،الفترةهذهضلالظهرتوإمارابدولأ

قدصتاا!قيا-موا)كر،الر!لاتوافهةوابفرالحضاريةوالمائلالخططأصحابها

وا)ْمافةوادياسةالةكرر--،لمنالاَلافعثمراتالتأريخيةلدكتبة

ا!ع!لامية.ا

تواريخو-ودوءدم،4ازةالأرءاثثاا-قياالفترةطولإزاء،عليّوكان

وا)قما،وادطوط،صنهاالمأمثصورةالمصادرهذهجلعلىأعتمدأن،بهمضاصة

--ث،رىاله!-اا)4ْءطاالخاصن-ات-ضفبل!المكلةلناول!

والصليه-!نوالفاطبينوا)بإ*يينال!لاجة،عنليفا)ضاَمنكبيرعددظهر

لهلص"اتاامنالكبيردالمدءنةضلاْ،ليكلممااووالتتربىيخالأيواونكيينشاو

اتماروالاٍذ.الدول5صيعبيناطضاريةوالتأثيرات،الف!رةهذهش!د!االتي

المصادرهذه?ظمالىالر-وعحتممما،مخضلفةعلاتاتمم!اللأراتتةكانالتي

الذيمابالثكلتطورهاواًعصباب،سطبيمتهاوتحديدالحلاتاتتلكابمادلمحرفة

اليه.!ارت
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الموضوعية،ا)ناحيةمنالمراجعهذهر!نالهلاة،ت!ايلبصددهناودت

فقد3أصيلةرواياتعامةر!ورهقدممنهاومنالآ-هـ،علىأ!لىوأ!ا

فماالمراجعهذهأ!الةء!رة،ر!ددوإ،1،(1اوتحليلأسدرسأ.التاحيةهـفأشبمت

افتلفة،والمحالاتالفتراتنيأرتقبنيعنرواياتمنقدمتهمابمدىيتعلق

الرصالة.هذ.لما!ةالأصاسبةإواردالفرصمحاولةفهي

:تطافطوا-9

بحضعنمفصلمة)13أساسيةرواياتقدصتالهطوطاتمنعددهنالك

الى:ا!الهذافيارجوعايمكنلم1)

Theكنابنينثرتالتيالثلاثالمةالات Historians of the Middle East, ed. by

:.B-6291Lewis, oxford

95..TheHistoriography of the seljugide period, .c cahen, p-ا
-2 Some notes on Arabic Historiograph during the Zengid and Ayyubid

،090periods -521( )! , .M Hilmy .M Ahmad, p

,S53.!+ول - The origin and Development of the local Histories of

801..Dahan,p

doكنابفيكاهينكتبهالذياليمالتحليلىوالةصل Nord5ءأ*لاLa

,ourcesArabes..73-33:بمنوان ppا!كا

TheArabic.:بحنوانجبوكتاب sources for the life of Saladin

A:كتابهلمصادررنسمانكتبهالذيوالتحليل History of the CrJusades

:بمنوانللدكتورا.قدمهاالتيأحمدعدحليعدورصالة

5191..Studieson the works of Abu Shama

مقدمةوكذلدُ(.م6091)ضامةلأيه(الدولتينأخبارفيالروضتين)لكتابومقدمت

،(م5391)واصللابن(أورببنيأخبارنيالكروبمفرج)لكتابالثيالالدبنجال

الأئير.لابئوال!ملالباهرلكتابيطلإت(حمدالعاررعبدردراصات

منغيرهبهاوصبقمرةJ,لأالمررخقدمهاالتنتلكالأرليةأوا؟صاصيةبالرراياتأعني(2)

عولرلذا،مليهاالاطلاعالاَخرينيكن!الئالمصادركلأوألمثاهدةكلاعتمادأ،المررخين

.الرراياتهذهنيعليههؤلاء
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ي!لي!دبمضهاأن،افطوطاتهذهةيمةنيفييدومما،البحثجوانب

علىضوءاَبمضهايلةيفبينا.أرتقْبنيعنقدمت!،التيالمادةفيالاخرالبمض

علاقا!معلىيركزالاخرالبمضنجد،بالسلاجقةوعلاقتهمالأرانقةظهور

محلوماتقدمتأخرىتطوطاتوهنالك،والأيربيينالزنكيينأوبالصليبيين

سقوطوظروفعواملوعن،والتتربالمماليكالأراتقةعلاقاتعنبهاباسلا

اطضاريةالجوانبعناتمع!ءالآخربمضمافينجد؟،إمارا!م

للأراتقة.

الأزرقلابن(وديافارقين7مدقأريخ)كتابمنبنث!رلمالذيالق!مففي

بالزنكيينالأراتقةعلاقاتعنمفصلةاوليةروايات،5()9(572)تالفارقي

تت!ممرواياتوهي،منهاقريبأكانأو،أ-داثهاالمؤلفعاصرالتيالفترةني

الهواصلكلضوءاَتلقي،)12الأهيةمنكبيرةدرجةعلىدقيةةتفاصيلبتقديم

والزنكيين.الأراتقةبينالسياسيةالملاقاتفيالاصتقرارعدمإلى(دتالتي

الأراتقة،حكوء4فيالرحميينالرجالأحدباعتباره،يقدمالمؤلفانعنفضلأ

الجواذبوفي-،!4،هـؤلاهلدىالحضاريةا)خواصيعنالرواياتمنعدداَ

الذينالمؤر%!نمنعدد،بالأراتقةيتملقفما،الفارقيكلاكأمدوقد.الادارية

الديئوءز،والباهرال!صلفي(0635ت)الأثيرابئرأسهموعلى،أعقبوه

الىا)!ق!اروأ،غتمريئوكتالهلف"11باوادهنا-ْطار-.ْ(1)

و،نحطوطأكان)نوموضحه،والكتابللؤلفال!ملالاكلللاطلا.المرانانمة

عأ،كاننأ!هـاله

.الهالاتفياك!وصمنامدشوإيرادءنأعرضت،والاطنابللتكرارتحاضيأ(2)

ء-لىواطالاء4الرصالةؤصولتراءتهلدى،بوضوحالواهد-لمكُمحدأنلقارىهويمكن

هواثها.
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فيالأثيرابئينصرفواذ.(الجزيرةقسم)الحطيرةالأعلاقفيشدادافي

نجد،أترىمصادرإليهاويضيففيهاو!ذبالفارقيقدمهاا)قماالروايات

افيقيمةواحن.الفارقيعنحرفيأنقلأينقلي!د،المكسكل،شدادافي

ثايةأءقبتا)قيالةكرةفيالأراتة"عنمه!لمهَرواياتمنقدمهف!تبدوشداد

مناكانيالنصفمنذالمذكوراإؤرخقدمهذط،(ومى،فارقين7مدتأريخ)

ا)قرنمنا)صالثالربعو-ق(الميلاديعشرالثاني)ا!جريالسادسالقرن

مادةيمطيحيث،يتفرهـبهي!د(الميلاديعثمرالثالث)الهجريالسابع

واكتر،بالأيوبيينالأراتةةعلاة!اتسيهاولا،المواضيعمنعددءنأساسية

فيهاولحبأحداثه!ثدادابئعاصرالتيالفترةفيالرواياتهذهأميةوكزداد

منووا-!داَ،الأيوبيحلبصاحبموظفيأحدباعتباره،مباشراَدوراَ

قدمهمافإن،وهكذا.الجزيرةفيالهليينوالأمراءالتترإلىسفراثهكبار

بهمالأراتقةوعلاقماتالجزيرةفيللتترمكنتالتيالظروفعنشدادافي

6خر.مصدرأ!إليهيتطرقإ،طاعتمتحتودخولهالماردفيومهابتم

،الشامببلا!تتملقهذهنحطوطه،مناخرىأقسامشدالىلابننث!رتوقد

ينث!ر.لمالذيالجزيرةذ3إزاءالأراتقةلموضوعبا!بةأمهت!اتتضاءل

الحضاريةالجوانبعلىالضوءا!ماءإنيالفارقيزميلهشدادابئويثابه

للأراتقة.

منينشرلمالذيالقسمني،(654ءت)الجوزيافيسبطويقدم

دونبهايتفر!التيالأوليةالرواياتمنعدداَ،(الزمانةمر7)نحطوطته

فيالجزيرةوأمراءوالفاطميينبالسلاجقةوعلاقا!مالأراتقةظهورعن،غيره

هذهأمه-"وتبدو.(م1011-50801-594-477)بينافترة

وأسبابأرتقطموحمملىضوءاَتلقيا!اني،تفردهاعنفض!،الروايات
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معبالتماون،بهاالقيامقررالتيوالهاولة،المراقسلاجعةعنانفصاله

والمراقوالامالجزيرةفيالسلجوقيالنفوذلضرب،والمقيليينالفاطميين

محله.الفاطميالنفوذوإصلال

في،(ء706ت)الفراتافيتأريخمنتنثرلماقي1الأقسامأميةوتبدو

89،-)بينالةيرةفي،بالصليبيينالأراتقةعلاقاتعناوليةرواياتبقدمانه

تأريخفي-يويةالنتراتأكثرمنوهي،(م1124-4011هـ-518

ضوءأ،رواياتهمنعددني،يلة،أنهعنفضلأ،الصليبيةالأرتقيةالملاقات

ويعتمد.لحلب-مممبرفترةبتملقفماوبخاصةللأراتقةالحف!اريةالجوانبعلى

طيأبيابنرأسهموعلىالمؤرخينمنعددكلالسالفةرواياتهفيالفراتافي

روايات،(مارديئتأريخ)في،فيقدم(9125ت)الماردينيأما.الحلي

مرتالتيوالأ-داث،باللاجقةوعلاقا!مالأراتقةظهورعنواصمةمفصلة

القصمي،بالطابعبرمأالرواياتهذهوتتميز.جدموفاةإدرأرتقببني

فا.للحقائقجديبتمحيصللقياممحاولةأيةدون،الخيالعلىيمتمدالذي

وما،الإطلاقعلى7فرموثوقمصدرأييؤيدهلاالمذكورالمؤلفأورده

الأصاسيةالحقائقفيبحدهلشدةنقاشإلىيحتاجلاأخطاءمنفيهوقع

وصثر،الأحماءبمحقنيصوّرأنهعنفضلأ،الأراتقةتأريخفيوا،صلات

.)11من.الواقعلهانصيبلاجديدةأحماء

أرتقجدمودورإلأراتقةظهورعنمطولةرواية-المثالعبيلكل-الماررينيبلدم(1)

ألباللطانجنودأوفىمنجنديأوكان،داودبئايلغازيبنأرتقأولهم،:فيهاجاء

رئيسأوجملهمنزلتهورفعشجاعتهفاعجبتهغزواتهبحضفيسجاعةمذامنهلحاهد،أرصلان

موتائسلطانمندفوقع.منصورأمؤيداَمنهاعادلنزوةأرصه!طماوكان.الجندبمض!

-الاْمور،أكثراليهوفرضوزرالهاظمشجملحقرتبةالىرتبةشمرتقيأبزلوا!سنأ،
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مضمار)المسماة،(6قأواخرتوفي)الأيوبيش!اهنشاهابننحطوطةوتعد

كوتبسبب،بالأيوبيينالأراتقةعلاقاتيخصفماأرويةذات،(اطقائق

لهأ،حمما،أرّخهاا)قاللأحداثومهاصرأالأيوبيينالأمراءكبارأحدالمؤلف

لابنالمنشورغيرا)قسمعنهأميةيقلولا.ادطلهذافيمهمةرواياتتقديم

بتقديمأصيافأيتفهـدنهأإذ،(الكروبمفرج)من(796ت)واصل

كازتاقيا،الهاورةوالقوىبالأيوبيينالأراتقةاتعلاةعنمفصلةروايات

ا،و!لوص!مكالحوارزميين،ضدمتمملأوالأيوبيين-!انبإلىتقف

للأراتقة.اهماورةا!ليةوالامارات

***

رملابسماتوظروف،واكتربالمماليكالأراتقةعلاقاتإلىانتقلناماف!ذا

منلاْرتقوولدإمها.بأليالسبعزينتهجميعوأظهرفاخرأ،عرصألهونصببابنتهزوجه-ثم

وقيل،غنمراء!كانأرنقوأبر...وسنقورالدينوأمينالديننجم:أولادئلاثةاللطانابنة

نأوبمد.كاصة78الهمرمنوعاشء.004فنةوولد!السلجوقيةالدرلةأمراءمنكان

ألباالاطانأنو5ب!ردبارالىمجيئهصبببأنيقوللأرتقالمديحصفاتالماردينييكيل

،أبم)أ؟تلصا!(؟)بيرموسبنبيربدرمنبكرديارممالكُلاستخلاصأرصلأأرسلان

الىبيربدرانهزمة،أرتقلتاديبهفارصلرا"أرصلاتألبعهدفياللاجثةكلعه!الذي

كلواستولىوأولادهبدربيروقتلبالسيفالمدينةفتحمنرتم!نأرتقحاصرهة،ميافارقين

اليهفوض،ا)فتوحمذهمنهارصلانألبالاطانشاهدولما.)؟(9465-فةميافارقين

بكردياروممالدُماردبئكلاصتولىحتىترتفيدولتهقئلوا،بأ-رهاا)بلادهذهص!كرمة

مدائنوبهضوحلبالعربوعراقأذربيجانممالككلرمد.منأولادهواستولى...بأصرها

ةتالموتوأدركهبمفمافافتتح،أذربيجانممالكبمضلافتتاحنرجهأرتق)نثم"الثام

4 V A...ح!مكجيدفيالمؤلفرغبةأنوواضح.(121-012صمارديئتاريخ)ء

نف!وانطر.الماثلاهذ.مديحفيالاغراقعذاالىدفمته،خاصةوالْاراتقةعامةمارديئ

.!210939،33لأ،321،421،521-221الصفحات،المصدر
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أصحابهاقدم،مهمةمخطوطاتأربعأمامنانجد،أرتقيةإمارة2خرصقوط

التىللاْحداثمماصر!مبسبب،الموضوعهذاعنمهمةأصاسيةممكمات

القسمفي،يقدم(845ت)ريزيفالمة.الأقلعلىمنهاقربهمأوذكروها

الأراتقةعلاقاتعنالرواياتمنبهبأسلاعدداَ،(العروك)منينشرلمالذي

ني،يقدم(874ت)برديتفريوابئ.الهجريالثامنالقرنفيبالمماليكُ

أمراءةيهاتناولالتراجممنعدراَ،(الصافيالمنهل)منينشرلمالذيالقسم

ويوضح،والسقوطللا!يارع!دمنيالإمارةتمرفتالذيئ،المتأخريئمارديئ

كدولتيالمنطقةفيظهرتالتي،التر؟نيةوالقوىبتيمورلندُعلاقا!مطبيمة

(973ت)الجزريوهـ(098صوالي)الفياثأما.والأبيضالأصودالحروف

سقوطعنمطولةروايةالأولفيقدم"الموضوعهذانيتاريخهمانيفيتوصمان

طيلةالخارجيةالأراتقةعلاقاتعنالرواياتمنعدداَالثانيورقدم،ماردفي

الأراتقةظهورمملىجديدأاَضوهيلقيأنهعنفضلأس،الهجريالثامنالقرن

المؤريخة.منغيرهلدىيردلم،واصلهم

الأبصار()مسالك974()تالممريمننحطوطتيتنشرلمالتيالأقسامأما

تميزتعامةتواريخأفتتضمن،(الأربةثا)(ء733ت)والنويري

التأريخلأحداثفحسبالأصاسيةاططوطإعطاءومحاولةوالايجازبالسرعة

المعرفةجوانبشتىتتناولموصوعاتإخراجفيا!اكهماوببب.الاسلامي

أن!،وبظهر،تأليفهممنالتأريخيالقمفيكبيراَاهتمامأيهتمالم،عصرهافي

كردلمولذا،المؤرخينمنسبقهممنكل،كبيرصدالى،كتابتهنياعتمدا

الأراتقة.عنأصيلةروابةأيةكتبوهف!

الأخرىادطوطاتمنعددعلى،!نويل!ا!،اعتمدتوقدهذا

فيالأنامونزهة(855ت)للحينيالجانكحقدعامةتواريخأبمضهاتناول
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،(851ت)ش!ةقاضيلابئالإصلأمأهلبتأريخوالأعلامالاصلامقأراخ

تأريخمنجوانبالآتربمض!اوتناول،(398ت)للقدسيالا-لامودول

't(AVت)ثثبةة،ضيلابئ،،النورالسيرةفيالدريةال!واكبههاوأ،ثام11

تأإ!،؟الزشكيينالأرا!ةءلاقاتعنجدلداَشي!ئأفيهيةدممؤلفهي!دولا

افطوطاتءنعددوهناك.ثامةأبيوبخاصةالمجالهذانيسبقو.ممنينقل

كالجوهر،المتأخرةالفتراتفيمصرتأريخمنجوانبتناولت،الأميةقليل

.(877ت)3-،درلابئالنصروفتوح،(908ت.)دقاقلابئالثمين

تنقللأ!ا،الأراتقةعنجديدةممادةأيةتةدملاافطوطاتهذهوجميع

يخ.ارتوءنسبةثامماصأساأ

فيالحيونوإنسان(626ت)قط!بفالابنالتراجم،جتطوطتساوتمد

التيا)!راجمبهضتقديمفيأهيةذات،مجهوللمؤلفالقرون!مادسمثاهير

ثانالأراتة،عهدني،بكرديارفيالثقافيةاطياة%وانبعلىأضوهتلقي

.الترا-مكتبممظم

المطبوعة:المصادر-2

قدمالذيالث!لصيثمنالتأريخيةالمراجعتختلف:التأريخكتب-آ

بالنسبةالأثكالتلكآأن!تعرضنحنوها.التأريخيةماد!ممؤلفوهابه

البحث:لموضوع

واقتصرت،ممهالمالمأصداثالتواريخهذهتناولت:التواربالعامة(1)

اتبعوقد.فحسبجوانبهبمضأوالاسلاميالتأريخكلالاجانمنكثيرفي

لابنكال!مل(اطوليات)أي)للأحداثالزمنيالمرضطريقةبهما

التأريختقيمأي،الموضوعيالمرضطريقةالاخرالبمضواتبع،الأئيبر
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نيضهاجموعةكلعرضثموص،والاماراتالدولمنعددإلىالاسلامي

وهنادً.(الحبر)تأريخهفيخلدونابنفمل؟،واحدوم!نيزمني)طار

المنتظم()فيالجوزيابئفحل؟والتراجمالأصداثبينمزجمن

الفاريخيةإمادرارأسكل(063ت)الأثرلابئال!ملكتابيمف

وحتىالأراتقةظهورمنذالأصيلةالرواياتمنكبيرعددمنتدمهبما،المامة

اقرتاعشريفاتفيالتتريةالهر،تلطلائعبكرديارفي)مارا!متمرص

تتناولهالذيالحادثلثع،1!اال!ملرواياتوتتميز.الهجريالسابع

ر"إبثا،كاناقي1اف-حا(وبمهظمالأ.يرابنإحاطةب؟ب،الدقيةةبالتفاصل

،اَتسمصدرأيإليهايثمرلممطولةرراياتبتقديمأحيانأانفردأنهإلاهذا

رواياتهعهعرمنفييديئالأرليرافيأنو؟.ياتصارتناولها،الأقلعلى،أو

ءددأؤإن،هاحدإلىالأ!ةم،نيوا)ءكاد،ابوزيوابئاةلاف!اوابئقيللفار

لا،الأراتقةعنكتبوهمابمحظملهيدينونأعقبوهالذفيالمؤرخينمنكبيراَ

وافيشامةأبيعنفضلأخلدونوابئكثيروابئالورديوابئالفداأبوس!

واصل.

فيا،الرمالةفصولمهظمتغطيالأراتقةعن"ال!مل5رواياتوت!د

النوا-يعلىتأ؟يدمنالأثيرافيعنعرفءا،-والحضارةالنظمة!لعدا

اتعلاففيهتناولتالذيالفصلء!فضلأ،ف!بوالصكريةالسياسية

.(ء626)ال!مل!ايةعنزمنيأممظمهيخرجمما،وا)تتربالمماليكالأراتقة

رتقأودور،الأراتقة!ملىورعلىفوءاَتلةيال!هـلرواياتنجدوهكذا

واقطاعهالشامإلى،لهوانتفب!هـ،ديارفيوحروبهاللاجقةمعوعلاقاته

ا)مراعفيوإيلفازيمقمانابد-،ودورْ،ووفاتهتتشمعو-هـوبهالقدس

بفدادإلىإيلغازيوذهابالقدسوسقوط،نذاكآالشامبلادشهدتهالذي
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ودور.نذاك7العراقشهدهاالتيالأصداثفيودوره(سئ!نكيتها)وتوليه

التيالامارةاموانفووفاتهبكرديارنيالأرتقيةالامارةتأسيسنيسقمان

افيي!تمرثمومن.الأراتقةممتل!تتوشعفيإيلنازيدورثم،انثأها

بالزرر!ين"ةالأراعلاقاتحولالثانيالفصهكاحدا:بتفطيةال!ملفيالأثير

يقدمهماأن؟.جوانبهامحظمعنمفصلةدقيقةرواياتفيقدم،والأيوبيين

زبدة)فيالمديمابنقدمهعاأميةيقللابالمليبيينالأراتقةعلاقاتعن

نةسطولمن،ادالهذانيال!ءلرواياتبهاتصفتمابسبب،(اطلب

افييقدمهااثيالأخيرةالرواياتأما.الصليبيةالحلاقاتأبمادبكلوإصاطة

أميةذاتفتحد،والأيوبيينوالخوار"زميينبالتترالأرائقةعلاقاتعنالأفي

صبرمنمكنتهالتيالوممانقبحضعلىواطلاعهللأحداثمحاصرنهبسبببالغة

.نذاك3المنطقةتسودكانتالتيالقلقةالظروفأغوار

بكثرةتتديزالأراتقةعن4الهلإالةواريخقدمتهاالتيالرواياتكانتوإذا

لمال!ملأرواياتأميةفإن،محينةفترةأومحينةمنطقةتداولالتيالتفاميل

حادثأتدعلمبحيثوالفتراتالمناطقل!فةبتفطيتها،ذلكعنفضلأ،تبدو

كاتماالتىالفجواتممظمملءعلىصاعدتوهكذا.أوردتهالارئيسيأ

لولأال!ملكا.ملؤهايمكن

منقدمهف!ا،تبدوأميتهف!ن،(795ت)الجوزيلابنالمنتظماما

هذاتوليهوظروفبفدادفيالشحنةإيلفازيدورعن،مفصلةروايات

المراعتلاللمبهالذيوالدور،هناكبهاقامالتيوالأممال،المهمالمنصب

اطامسالقرنأواخرنيالسلاجقةملاطينبينفارسوبلادالمراقشهدهالذي

.سيلهبا،

وغيره،الجوزيابنجدهعلى،(،65ت)الجوزيابنسبطويحتمد
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ولكنه،(الزمانمرأة)كتابمنالأولىالأقسامفي،المامةالتواريخمن

فينجدهالاأصيلةرواياتيقدم،الهجريالخاصىالقرنمنالثانيالنصفمنذ

-،051565بينالةترةيتناولكتابهمننشرالذيوالقسم.الأخرىالمصادر

ابنسبطبهاينفردالقالمهمةالرواياتمنعددوفيه،(م%111-5612`=)

والترتر.والصلببيينبالأيربيينالأراتقةعلاقاتعلىضوءاَتلقيوالتيالجوزي

بينالف!رةوغطى،الزمانة6مرعلىبالتذييل(726ت)اليونينيقاموقد

عنعلافاتمةصلةصاسبةأبروابات(م1287-1256)هـ=654-686

الجوزيابنمن!!أنالىهذا.والثاممصرفيوالمما!كبالتترالأراتقة

للأراتقة.الحضاريةالجوانبعناللمحاتبمضأءطواواليونينيوصبطه

،الدولنحتصرتأررخفي(685)المبريابنمنكل!ماممنوبالرغم

فيأسا!سيةرواياتبتقديم،الجاممةاطوادثفي(723ت)الفوطيوابن

الفداأبراأء.عرضأإلاللأرا-مةيتطرقاتلاأ!ماإلا،شقمواضيع

الأثيرابنبهجاءماالبشرأخبارنيافتصركتابنياختمرف!نه(732ت)

تيةإئرقدمأنهإلا،الأحيانمنكثيرفيحرفيأعنهوفقل،ال!ملفي

والمماليك.بالتترالأراتقةعلاقاتعنالأ-اصيةالرواياتمنعدداَ(ال!مل)

علىاعتمدأنهإلا،الفداأبيلتأريختتمة(607ت)الورديابنكتبوقد

يقالوما.الشديدبالإيجازرواياتهوتميزتكبيرصدإلىالفداوأبيالأثيرابن

وا)ة!ايةالعدايةفي(،77ت)كثيرابنعنيقالأنيمكنالورديابنعن

الذهب.اتثذرفي(9801ت)الممادوابن

قدمهاا)قيالرواياتفينفسهطولمنفبالرءم(808ت)-لدونابنأما

إلا،بهمخاصة(أبوابوإفراده،الأراتقةتاريخلممظموتغطيته(الع!ر)ني

فيونةل،المؤرتينمنءيرهعلىكبيرحدإلىاعتمدلأنه،بجديدرأت!أنه
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حرفيأ.نقلأال!ملعنالأصيانمنكثير

قدمأنهفي،(Otت)برديتضريلابنالزاهرةالنجومأميةوتبدو

علىاعتمدولحله،صواهأصديذكرهالمالأراتعةعنالأساسيةالرواياتبعض

الةضاءفيأرتقدورعنروايةأوردفقد،المؤر%يخامنلغيرهتتيسرلمهصادر

سةوطعنأخرىروايةقدم؟،(م7701=0475)البحرفيقرامطةكل

كلالضوءإلقاهفيأصهمأنهعنفضلا،الفاطميينوزيرالأفضلبيدالقدس

منصبأأبيهوتوليحلبثيوجودهلهأ،حهمما،بالمماليكًالأراتعةعلاقات

منعد!علىالاطلاعبرديتفريلابنبسروأنه،ريبلا،هفاكأخطير

كتبمنيمد(الصافيالمنهل)الآخركتابهأنمنوبالرغم.الرحميهالوآئق

أوضحمما8القوطفترةنيالأراتقةأمراءبممْقسيرفيهقدمأنهإلا،ال!تراجم

المنهل)عنلرةتوما.سقوطهمقبيلالأراتقةشهدهاالتيالأصداثبعض

853ت)الصقلانيححرلابن(ا)كامنةالدرر)عنيقالأنيم!كن(الصافي

المنشورةالأقسامأما.بالمماليكالأراتقةعلاقةعنالمملوماتبمضقدمالذي

عنالمهمةالرواياتمنعدداَتقدمف!ثا،(709ت)الفراتابنتأريخمن

تةريابنأوردهلمامظبهبهضهاأنإلا،والممالبكبالتترالأراتقةعلاقات

عنهما.الرواياتهذ.نةلالفراتابنبأنيقطعمما،والمقريزيبردي

حدإلىاعتمدتلأ!ا،ممانويةأميةذات،المامة"تواريخمنعددوهناك

الجامعوأمها:،محدوداَءلميهااعتماديكانلذا،الذكرنفة3المراجعكلكبير

غبرمن%برفيوالمبرالاسلامودول،(،67ت)الساعيلابنوالهتصر

افيإنومرآة،(907ت)الطقطقيلابنوالفخري!ViAت)لذهي

AYت)،للقلقشنديالاناقةوه"ثر(768ت)لليافمي I)،الخلفاءوتأريخ

والخيس،(9101ت)للقرمانيالدولوأخبار،(611ت)للسيوطي
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89)تبكريللديار M،)4013ء(.ت)دحلانلزينيالاسلاميةوالفتوحات

والاماراتالدولا)خواربخهذهفاولت:والاماراتالدولتواريخ)2(

وأ،بكةوالتتروالمماليكوالأيوبيينكالسلاجة،الفرةهذهjكألاظهرتالتي

ممظمفي،مادتهاتقديمفيالتواريخهذهاقتمرتوقد،وغيرهاالموكل

منعددأوقدت،والإماراتالدوللتلكالفاريخيالاطارعلى،الأحيان

تلكطبيعةإيف،حعلىساعدكاببمفهاالأراتقةعلاقاتءنالمهمةالروايات

.الملاقات

النصرةكزبدة،السلروقه،الدولةتناولتالتيتللثاكواريخهذهألممن

ا-ةصر.الذيصلروقلاَدولةوتأر،خ،(795!)الأ!ةم-،نيللهمماد

للحسينيالسبوقيةالدولةوأخبار،الأصفهانيعن(306ت)البنداري

ارتقدورءممنالرواياتمنعددالتواريخهذهفيوردوقد.(623ت)

التيوالحروب،المدمهاةا)قيواطدمات،ال!لا-قةقوادمن%طجمركة،ئد

تمد،قاتهاءلى،الرواياتوهذه،قيادتهمتحتوالشامبكرديارفيخاضها

واطلاء!مالسلاجثةبتأريخالمذكوريناإشرخينتمرسبسببخا!4أب،ات*

وتفاصيل.دقاثقهعلى

5614عامصتىو-لمبالموصللأ،بكة،ريخأالباهرفيالألْيرابنويقدم

تحيزمنفيهمماالرغموعلى.ال!ملفييردلممماا)تفاصلمنا)كثيرفيه

عدمءنففه،،أمرائهالأحدكهديةالمؤرخمنمقدمأباعتبارهالموصللح!م

منعدداَفيهأنإلا،الأحداث)تواريخالكتابهـذافيالأثيرابنتمحيص

المصادرفيكردلموالأيوبيينبالزنكيينالأراتقةعلاقاتعنةالأصابا!روايات

اعال!8ءلىالروفة!نكتمابفي(665ت)شاهـةأبراعتمدوةد.الأتهـى
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اإصا!رمنآ-رءددءنةة-4الوقتفينقلانهإلا،كبيرحدإلىوالباهر

لاأتاحءا(6!هت)الةافلوا)قاضيالأصفهانيوالممادالحليطيألطكابن

ادة"الأرءلملاة-اتءناباهـهـ،اأوادكاصلفيتردلم،أسايةرواياتتقديم

علىثإءةأبوذرلوةد.الدينصلاحدء3في،وبخاص،والأيوبيين!الزشلايهين

ة-،اسةهرض،(إ-،بعوااإ-ادسرنينا)ةر-إلابممقى)بكتابالروصْتين

لاء،دهلية،lسءنأ!4،ةللاوهـو،ا)فترةهذهخلالوالوفياتالأحداث

هـ4أساسمادةزهد1)قيذة-،ثإص"أبيمثاهداتعنفضلآ،إدرالمصنفسعلى

فيواصلارنءنرة،لأن؟حنشامةأبيعنيرقالوما.المذكوركتابهني

إلا،؟-يمر-دإفاالأزيرابنعلىالآ%رهواعفدأنهإذ(الكروبمفرج)

-دردةرواياتتةديممنم!نته،ومثامداته،أخرىمصادرعلىاطلاعهأن

بالأيوبيينالأراتقةعلاقاتعن

"""

اَ؟-يرعدداَفيدفوف،اخامواءهصفيالمما)-كدولةالىاذت"لمنامافإذأ

يزيارةسإ-لمودُا؟ةاب13سرأعلىيرةف،لموضوعااءفءن؟ت*تالتواريخمن

ءلاؤ--،تءن-4الأصاَالرواياتمنبر"بأسلاعدداَةد؟"د،لى845ت)

و-مةتوضحالرواياثمذهأنثلمثولا.ص!حدإلىوا)-ير،بالماليكاتة"الأر

ر-ودهـ،كانوا)قي،والممالصكبا)لضترارةةالأراعلاقاتقي-إهلموكيةالمهالنظر

ويةأوزبدو،آ-ر(--ذاكندوا؟،إزباف5إلىمماموالانف-خأابخالازدو

ليؤر-ونكانواالذينالتةرخوصؤرة!مهاا)قيياتدالروا*ةارنتم،ييزالمقرروايات

دور*-5.ا&ابقللاقي،5اد-،اةةا)-كريةا)تظرو-!ةمن،الأردة-،للملاقات

المصادرءلىللأيررص!،ف!ات!رقوا)قِ،؟ت،بهمنالأرلىإمالأففيريزيالمة

كت،بمناكثورالةصمرقلولا.المجالهذافي%ديداَيقدمولابقتهإلتي
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لأنه،(الس!د)عنأمية(973صواليت)للدواداري(الدرركنز)

القرناواخروهيمهمةفترةفيوالتتربالماليكالأراتقةعلاقاتعني!كشف

الخارجيةالأرتقيةالملاقاتثهدتصيث،الهجريالثامنالقرنومطلعالسابع

الرواياتمنعدداَالدواداريقدموقد،والماليكالتترإزاءملحوظأنثاطأ

.الأضرىالمصادرفيثردلمالمجالهذانيالمنصلة

وكراجم،الماليدُتأررختناولتالتيالمصادرمنا،خرالكبيرالمددأما

رواياتمنتقدمهوما،الأميةفيالسابقينالمصدريئفتلي،صلاطينهمبمض

:المصادرمذهوأم،يذكري!دلاالفنزةهذهفيالأراققةعلاقاتعنأساصية

والروضوالعصورالأياموتث!ريف،هـ('tyyت)ميسرلافيممرأخبار

لابنالمضنيةوالدرة،(2965ت)الظاهرعبدلابئاطقيةوالألطافالزاهر

ومورد،هـ(855ت)للمينيالزاهروالروض،(0085ت)صصري

إياسلابئالزه!وروبدائعهـ(874ت)برديتفريلابئاللطاتة

.(0395ت)

،718()تالهمذافياللُهفضلالديئلرشيد(التواريخ)جامعكتابويمد

عنمفصلمةأصاسيةرواياتيقدمأذ"أولهما،رئيسيينل!ببينكبيرةأميةذا

والسلية،اطربية،والداخليةالخارجيةالتطوراتوعنبالتترالأراتقةعلاقات

لماقياالرواياتتلك،أعة،بهوفيالتتريالفزوخلالبكرديارشهد!االتي

الرحمبةالنظروبمةتمثلالرواياتهذهأنوع!نيهما.الأخرىالمصادرفيكرد

التظهـو-مقيبينلالقارنةمجالأالباحثيه!يبص،،الأحداثلهذهالتترية

ا-ة-لاصبوا-!ثايم!ن،الطرةينمناتقةالأرموةفإزاءوالتتريةالمم!كية

ا)فارءيلمؤلفه(اديمر-بيب)كتابويمد.اهمالهذافيالأصاصيةاطقا؟ق

روايافىطيقدم!لآنهالتواريخجامعمنأميةأقل،(3095!)فوافدمير
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ا(ؤر%ينمنبقمنبجاءماذكرأعاد-يث،الأراتقةعنأساسية

(854ت)ءهـبشاهلافي(تيمورأخبارفيالمقدورعجائب)كتابأما

بالنسبةالفتراتآأمنفترةيفطيلانه،(التواريخ)جامععنأميةيقلّفلا

غزوأبكرديارفيهاثصهدتالتيالفترةوهي،الحارجيةالأراتقةلعلاقات

منشديدةلهجماتخلالهاماردبئإمارةوتمرضت،تيمورلنكبقيادةجديداَ

ءنعربشاهافيويقدم.كبيرحدإلى،بمدفإ،سقوطهاعلىألرتقوات

يزيدومما،السمةبهذهالاخرىالمصادرفيكردلممفصلةرواياتالاحدا:هذه

علىوتحاملأحيانأالاعتدالجانبأنهلولا،لهاالمؤرخمحاصرةقيمتهاني

المنفالأكلإزاءموضهفييكونأنيمكنتحاملوهو،تيمورلندُ

إطراءوإزاء،غزواتهخلالالقاندهذامارصهاالتيوالإرهابوالتشريب

.مزاياهببمضوالاعترافلهالاصيانبحضفيالمؤرخ

،الفترةهذ.فلالا!ليةالتواريخازدهرت:المدنار-يخ)3

الحا!مناطقمنماوغيروالثامالجزيرةفيالمدنبحضلتأريخعرضأوتناولت

نجدها،المكسعلىبل،صبقهامماأهيةالتواريخهذ.تقلّولا.الاسلامي

تر؟يمزبسبب،التواريخمنغيرهانينجدهالادقيقةتفاصيلأحيانأتقدم

كلعنالبحثمحاولةالىيدفمهمما،صغيرةم!نيةوحدةعلىا!ليالمؤرخ

يفمروالمأصحابهاأنفي،كذلك،التواريخهذ.أميةوتبدو.التفاصيل

تشابكبحم-تطرقوابل،فحسبمد!متأريخكلالأصيانمنكثيرني

المجاورةالجهاتشهد!االتيالاحداثتفاصيلءسدإلى-والحلاقاتالاحداث

التيالمدن-ططعنصورةب!ءطاهالمذكورينالمؤرخينقيامعنفضلأ.أيضأ

بالملاقاتالاخيرةاءظمبسبب،التواريخسائرفينجدهاقلا،!-اأرّخوا

الحامة.والسياسيةالحسكرث
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الروايات.مض،(!س!خكث)في(555ت)الةلان!صيافييةدم

نيوالحربيةالياصيةبفماليا!متملقف!وبخامة،الأراتقةعنا!اعية

الة-رنمنالثانيالمقدن!ايةفيتمر،شعهدمطلعإلىأرتقعىمنذالثام

دمشقصا!بطض*كينإيافازيعلاتاتعلىضوءاَيلقي،؟الهب!ريادادس

القلاز-!ابنرواياتأنمنتموباش.الصليبيينإزاءخططهمالتنسيقوسميهما

ذاتتمد،15كيزوقىالزمنيةوأسبةيتها15بتفرد،أتإلا،بالايجازتتميز

ءهظموعاصردمثقفيرحميأمنصبألؤلىالمؤرخوأنخا!،،كبيرةأمية

كتابه.منالاخيرةالاقسامفيدون!!التيالاصداث

ارةارقيالازرقلافي(إفارقنامد!-وص)منالمنثوراقسماأء-ا

لارارقة،اظ!وررحهـقبيلديار-ططعنمةيدةتةاصلةيةدم(572ت)

ت!-عمنالرواياتهذهفي!كنتوقد،والاقتصادلالإدارةيتملقماوفيا!،

الارزة-"ا)تظمبركنمقأرز،وعقد،بكرديارفيالحضاريالتطورجوانببحض

.ادالهـذافي-ديدمنبهألؤامالمهرفة-بقهثما)ماوتلك

من(066ت)الهديملاْحابتأرْاط!ْزبدة)كتابويمد

زةإ!-لصن4ةدصةجما،لاعمفطلااهـم-اأب!،اتقة-لارع!هـالمصاا

الينءطكاوةد.ادطورةوالجهاتحلبفيوأممالهمبالصليبيينعلافاتهمعن

صعزبدأ،الصهلى؟-ةالارتة-4املاةإتافتراتأ!منفترةهذهإتهبرواالهدمِ

اديئنورابرة،ةجما3وتت،(م7901-1905)عاملأنطإكيةالصليبيينمها؟ة

ؤ-،دةلىالارازة"دورءلىصرءاَوألض،(م1731-ء956)عامعود

نءدفقةزفاصيلوقدم،وبلكإيلفازيعهودنيالصليبيينضدابم،!حر!

اط!ادرلهدأر،!ي-ا،المحاورفيوالصلإلجيينالحلبيينبينتالجانبالحروب

وتطوراح!-!حابطططبهابأسلامورةأعطى4أؤعنفضلأ،ألاخرى
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الاراتقة.عهدفيوالاقتصاديةالادارية

الاراتقةدورهو،مهمةبرواياتالمديمابنفيهأسهمالذيالآخروالجانب

دارالذيالمراعفي.وإيلفازيسقمانبحد.ومن،أرتقع!دفيالامفي

،الرواياتإحدىفي،ألقىأنه؟،توصيةلأءراضمنالامراءءددبينمناك

ءددحاولوقد.للأراتتةقاعدةبكردياراتخاذعلىصقمانؤصميمءلىضوءاَ

ءصارعلى،لحلبمحليةتواربخكتابة،الحديمابناعقبواالذيئالمؤرخينمن

افئلفةالمهودفيحلبخططعلىتركيز!أنإلا،المديمابنكتبهما

،كبيرةدرجةإلىالمديمابنعلىوالص!رياب،صيالجانبفيواء!ادلم

كتابمن(-لبقم)التواريخهذ.وأشهر.كتبوهصاأمية"نقلل

ونهر،(21!!هت)الثحنةلابنالمنتخبوالدر،ضدادلابن(الاعلاق)

وغيرها.(12715ت)للفزيالذمب

بنصوصهاتصلنالمالتيا!لدنتواريخمنعددأهنادًأنبالذكرالجدءومن

متفرقةروايا!اوردتوإنما،(556ت)المظيميتأريخعدافما،الاصلية

وهذه،الحديملابنالحلبزبدةوبخاصةءلميهااعتمدتالتيالتاليةالمصادوفي

تلكوأم،الذكرآنفةالمواضيععنالاولىالاصاسيةالمادةث!لالروايات

.جرادةأبيوابنالحليطيأبيابنتأريخ:المصادر

عنا!لؤرخونكتبهاالتيالتأريخيةاثولفاتوهي4والمذكراتالسير)،(

كسيرةالمسؤولينكبارمنغيرمعنأو،منقذبنلأسامةكالاعتبار،أنفثم

مؤلفيهاأنفيالتواريخهذهأميةوتبدو.شدادبنالديئلبهاءالدينصلاح

أشديجملهاع-،،بأعينمبحضثاوشهدوالهاأرخواالتيالاحداثعاصروا

وعدمرواياتهابمضإزاءالحذروجوبرغم،الاضرىالتواريخمنوثوقأ
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اإؤرخردةعالذيالشضءيالدافعوجودبسبب،ب!-اا،طلقالتسليم

موؤة(وا!ؤذالا-داثفيأسماكونهالموفو!!ةوءدمالت-لميزالىأبانأ

إزاءها.ء،

مو،سبقهـاؤفلأ،%إص"أهيةذاتاريخا)ةوهـذهيرملءاول!ن

كالذياطضاريةزبابوا!مضءلىضوءاَهاإة،ؤوإتةدءثاالتيالتفاصلكثرة

.-،صالرالممؤولصإتببمضكتابهااضطلاعبببصنةذابنلدىنجده

نءباتالروامنءدداَ(الاءةبار)كتابهفي(58،ت)مضةذالينيقدم

ت!رقاالتيابوازبليهضءلىفوءاَةتأ،فيفسهاأ-داث!ث!داتةةالار

ا)"لاهـ-إتانب-وبضهذها؟تهروثهاتوقد.المؤر!!نمنغ!هـهإليم،

:لية-"الارازةةبينب!رديارفيردوركانالذياصراعوا،إصا-لجييندالارزة-ة

تدو.اطططءنحاتالاهبعضقدمأنه؟،ترصهيةلاغراض4المظةأمراء

الارزةجما،!اأميررءإيةتحىت؟-فا،حصنفيطورلةفترةبرة،ؤهذاكعلىصاءده

1هـ-057-056)تواتا)ءشرحواليدامت 174 - witم).

ةثا-95ؤت-دو،(633ت)داشدرنينا)دءليم!(ادإطإنمةدرا1)ةو)ماأ

صداداتالاٍفيالارازة،دورءنومث،هداتأصابةأخب،رنفهاءنمؤيقدص،فيها

لاصلميبما-ثن،تالهفيءلميم-ار"تررا)!فيصلاحكانإجمماا،يةسوالثدةالصكر

وا-تفي،لات4ليءس!را-دزقامنا!يئاصلاحمم!هـاتدا-ليجريلمكانومما

ا)دين،اصلاح،كية-،حصهناهأكلروبخاصة،الاراتة،طاءةمدى؟دتأ

رةدمشدادابنأنءنففلآهذا.ء!ماغموتقديرهءلميهممذاءطفومدى

را-لبالايوببفيالارازةةعلاقاتعنالاصاعيةاشواياتلي!ضهذاكتابهفي

النوادر)عنيقالوما.الموضوععلىجديدأضوءاَرلمقيمما،بركرديارت!ة"
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الاصفهاني،للحمار(القدسيالفتح)عنيقالأنيمكن،شدادلابن(ا).ولانية

و-االتيالرسا+لبمضلنصوصبتقديمهشدادابنعلىيزيدولكنه

ابنمنكلعلىاعتمدوقد.للجهادفيهايدعومبكرديارلأمراءالدفي!لاح

وابنشامةأبووبخاصةأعقبومالذفيالمؤرخيهامنعددوالاصف!!انيث!داد

واصل.

ذات(963حواليت)للنسوي(منكبرتيالدفي!لالسيرة)وتمد

إبانباطوارزميينالاراتقةعلاقاتمن4واسهلمساحةبتوضيحها،بالفةأمية

خوارزمشاهسلطاحهمومحاولات،ب!روديارأرمينيةفيالتترأمامهؤلاءكراجع

الارانقةمنالمنطقةأمراهمعمحالفاتبمقدموقفهوتعزيز،تنظيمهمإعادة

كيفاأميرقدمهاقتراحأرواياتهإصدىفيالنسويأوضحوقد.والايوبيين

لقتالالاستمداداجلمن،الرومسلاجقةضدخوارزمشاهمعللتحالفو7مد

بالتزاماتهذلكبمدنكلأنهوكيف،السلاجقةأولئكعلىا)قض،ءبحدالتتر

ميزانتغييرإلىوبالتالي،سلطانهممصرعالىأدىعا،الخوارزميينتجاه

أصداثغطىأنهالمذكورالكتابقيمةمنيزيدومما.المنطةةفيالقو!

626ء)عامبحدفماالائيرلابن(ال!مل)تأريخثا-أعقبتالتيالفشة

عيانسثاهدكاننفسهالمؤفاأنعنفضلأ،مهمةفترةوهي(م1238=

.الاتداثلتاك

الزاجم:كتب-ب

لىالثقافيةالفكريةإلجوانبعلىضوءاَتلقيأ!انيالتراجمكتبأميةتبدو

،للأضخاصكرجمتهاخلال،أحيانأوتتطرق،الاراتقةعهدإبانب!رديارفي

والاتتصاديةالإدارية،الاخرىالحضاريةاحيعنالتواللمحاتبعضتقديمإلى
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أوالاراتة"لأمرأهترجمتهالدى،السياسيةا؟وانبعنفضلأ،والا-غاعية

تفطكطفكادأنها،الرابمكتبقيمةفييزيدوبرا.إمارا!مفيالمعمؤولينكبار

نجمضها،الزمنيةاناحيةاهنتت!!لف!ي،الارا-قةعا!ماالتيالفترةكل

..وم!ذاالسابعأوالسادسالةرنالاخراطاص!وبمضهاالقرنقىاجميتناول

منم!اكلتناولبسببال!تبهذهبينموفوعيشهن!ملهناكأن؟

يين،المسكروالثادةالساسةقياحمفيتصفبمضها،الرجالمنممينلصنف

وأالاْطباءاوبالقضاةيختصوم!لث،وال!ثمراءالادباءأوبالعالاءا،خروبمضها

ب!هـ،ديارفيالثة-،قيا)خمثاطعنواضحة!ورةدمتةوهكذا،اددثين

فيافتةهـقواإنطفةهذهأنجبتهمالذينوالادباهالملاءمنكبيرلمددبمرضها

دورتبرز؟.فا--ضنتبماطارجمنجاؤوهاالذينأو،الإصلاميا)5،لمأنحاء

والادباهالمالاهبرعايةوالاد،يةالماليةالخركأ-صمريعفيأنفسهمالاراتقة

عنمفصلرواياتتقدمالكتبهذهأنإلىهذا.والادبيديالوتشجيمهم

الإداريةالنواحيتوضيحعلىدساعدمما،وادارييمالاراتقةةضاةءنعدد

أمراهبضسيرتناولتال!راجمكتبمنعدداَمناكإنثم،الاراتقةلدى

كوةياتالتواريخ؟تبفي،نجدهقالاءخهم!ساسيةروأياتوقدمتاتةةالار

وفوات،ضامةلابيالروضتينوذيل(IAAت)،خل!نلابنالابن

،(،76ت)للصفدي-اتبالوفوالوافي،(،76إتللكتيالوفيات

.برريتفريلابنالصافيواإخهل،(852ت--هـ)لارنماال!منةوالدرر

كتبتمالجهمالما)قيالثفراتبمضسدعلىت4الرواياهذهساعدتوةد

.ا)تار،خ

للسهه،نيإبالاف:صبقممافضلأعلإمإ،اعفدتالتيالترابممكتبوأ!م

5ت)!،كرلادقايجمرالىخوالتأر،هـ(573ت) 57 e)،لابنواللباب
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وأ%--ار،(5637ت)الدبيثيلارنوالمحتصر،3650ْ(ت)الأزيمر

،هـ(668ت)أص-بةبيألا.نالانبإءوء"ون،(ء646ت)لاةةطيا)"دإء

لا-بيما)ثإؤصبةوطسقات،(ء764ت)لاصةديالهب-انون!ت

لابندءخقضاةو،(ء7لأ5ت)لاةهـ:يالمضيةوابواهر،هـ(771ت)

59!)لاص،طبابوهريةوا)قلاذد،(د539!)طولون r)دروالبهـ-

اطرلي!ة!الاالتراجمهءنرأسعلماويةف.(ء0135ت)لاثوكانيالطالع

مةصلمةتراجممنارةدماهبما،(6265ت)تلي،دوالأدباءو!"بمللأصةم،ني

.الأرارة،عهدب!هـفيديارضهد!مالذيئ،اءهروالثالادباءمثاهيرمنلحدد

تثتركلأن!-،علإ.ثااعفدتالتيالأدبيةا،صإدربهضإلىهناأسثيرأنوبدر

بالذكروأخص،اتة-4الأرلدىاخة،راإتصا!اتوف-حفيا!كرا-م؟-بص

752()تاطليالديئ!فيوديوان،)637(الاْزيرفيالديئف-إءرلصإؤل!ة!ا

فكتب،وتش!!همالارازة-ةرءايةتحتالزصنمنرد--(ءؤاة،ء،شالذي

ز-بة!الآرزقيات)!احماهبديهيةوذظمكلد-3فيالةص،ثدمنعدداَ

إ)-ثم.

:والرحلاتالجفرافياكتب-%

اطف،ريةابوانبعنقيمةمملوهـ،توالر-لاتا؟رورافياكتبةدءت

ية.والحسكرالسياصيةا-جممابا)ةواكماةةلامحاتابضءنفضلا،ا--ثاا!ف

كتبقدمتهلمام!لةت!ونأنا)حءبهـفهتةددثااإتنا،!لو!اتوفكاد

والمسكرية،ةالسيابا)توا-يعلىالأولىتر؟-فىفبإكا.والترا-ما)خأريخ

علىتركزةالأخيرنجد،والديذيةاللةإفيةا-يالتوعلىالفإنصةأزترولييئ

نءفضلاْوالمهرانيةوالمذهبيةوالا%غاعيةوالاةة!اديةالإداريةا)توا-ب

،مؤلفيم،منعدداَأنالكتبمذهقيمةفييز،دومما.افةابترا)ةوا-ي
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كانتلمامادقةصورةكتابا!مفجاءتشاهدوهمماكتبوا،الرحالةوبخاصة

جميمأأضواءهاتسلطلمالكتبهذهأنإلىهذا.و!فوهاالتيالجوانبعليه

-561)فالتطيلي.النواحيمنبناحيةمةثاكلاهتموإنما،اصدةوزاوثةعلى

فيب!-ديارفياليهودعددعنإحصاثباترصلتهفييقدم،مثلأ(ء566

والنثاع!الأسواقعنصية!ورةيمطي(614ت)جبيروابئ،الاراتقةعهد

يقدم(vv.,ت)بطوطةوابن،الزراعيةوإم!نيا-،المنطقةفيالتجاري

يتكم(907ت)والممري،الأراتقةبلاطفيوالأدبيالئقانيللنثماطوصفأ

والمناطقاخصارىاوعن،للنطة"الزراعيةالمضتجاتعنالأدصارمسالكني

367(،)تحوقيوابن،الاجماعيوالافتصاديونشاطهمفيها،يتركزونالتي

مثاهداتهعنقيمةتحليقات(،الأرضمورة)كتابناعخإليهأضافالذي

الاراتقةواهماموالصناعةالتجارةءنمفصلةرواياتيقدم،الاراتقةعصرفي

وصه((الدهرنخبة)فييقدم(727ت)الربوةوثيخ،الممرانيةبالنواحي

والإم!نياتالممماريالفنبلفهمامدىكلمثايمطيالاراتقةةصورلأحد

هذهعنصثتىرواذتيقدم(البدانممجم)فيوياقوت،هؤلاهلدىالمادية

علىا)!فيرةالمواقع!لمظمبتحديدهالباصثيةيدأنهعنفضلأ،جميحأإلنوا-ي

الجفرافبةإصادرابهتمنىلامما،الأخرىوالمناطقبكرديارخارطة

.الاخرى

تقللاوالتي،الهالهذافيعليهااعتمدتالتيالجفرافيةالكتببقيةاما

،(0053ت)خرداذبهلافيوالمالكالمسالكفأهها،سبق!!امماأكلية

لابنا)بلدانكتابونحتمر،هـ(316ت)للأصطخريالممالكومسالك

7ْ،رو،(5375ت)للبشاريالتقاصيموأحمن،(5365ت)الفف-،

،(7325ت)الفدالأبيالبلدانوتقويم،(5682ت)للقزوينيا)بلاد

المصادرمنعدداَأنمنوبالرغم.(ء974)تالورديلابئالمرإئبوخرلدة

47http://www.al-maktabeh.com



منتقدمهماأنإلا،الاراتقةظهورسبقتفترةإلىنأليفهفييمودالسابقة

اتاكطورلممرفةضروريأيمد،والا-ظعيةالاقتصاديةالنواحيعنمم!مات

الجوانبمنكثيراَأنإلىذا5،الارارقةعهدنيالمنطقةفيصدثتالئي

والمسكرية،السياعيةكالجوانبالسريعالزمنلمؤدراتتتمرضلاالحضارية

روا!اتمحهلمما،الثمارذاتوتؤتيالسماتنفستحملطويلةلفتراتتستمربل

.ا!الهذانيأميتهاكلتحافظالمصادرتلك

،(الزعفرانديرتأريخفيالاذهانترهة)كتابالىهناالاشارةوتجدر

مؤلفهانإلا،القرنهذامطلعفيألفأنهمنفبالرغم،برصومأفرامللأب

ديارفيوالثقافيوالا-تماعيالدينيايىحيينتأريخءنهامةرواياتفيهأورد

هـلىفيهااعتمد،هناكالكنسيةالتنظإتتطوروءن،الاراتقةعهدفيبكر

عندقيقةتفاصيلتقديملهأ،صتولا،لمنيةسريانيةمصادرمنلهتوفرما

.الموضوعهذا

الخطط:كتبد-

الكبرىوالدولبالاماراتاهتمامهاالخططكتبممظمعلىيلاحظماإن

،الصغيرةالإماراتإلى،موجزةبالحاتولو،الالتفاتوعدم،فحسب

ا)فاطميينخططعناله!يحصيهالاورواياتكثيرةتفاميلتةدمنجدهاولذا

إمارات-ططإلى،اَنادرإلا،نتطرقولا،والمماليكوالايوبيينوالسلاجقة

،عديدةنواحيفيتبدوال!تبهذهأميةول!ن.الارتقيةكالإ!اراتمحدودة

والاةتص،ديةاتةوالصهرلاداريةاالمصطلراتلمهظمموسمأتحليلأتقدم!اأمنها

!ا!،تالمصتاكمنورد.!إدضاحنيعليهالاءظديمكنمما،والاجتماعية

مصا!رةدولخططءنيق!لمالكتبهذهممظمأق؟.الاراتة،إ-ى

الهصرنطاقفيمتبادلةةحضارتأثيراتهضاكأننهلمونحن،للأرارقة

،8
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تكونوأنبدلاماعصرنيالدولمندولةتس!ودالتياطططوان،الوا-د

مماصرةإمارةبهاتحهلا)قيلتلك،الرئييةخطوطهمافيالأقلعلى،مثابهة

طلر،تالمصمنكبيرعددوجودفياف--،ويهدوماوهذا.الدولةلتلك

القلقشنديأكدوقد،وا،كاليكوالايوبى!نوادلا-قةالأراتقةبينالمتثا!ة

وهكذا.الهمرذلكوإماراتدولبينالمتبادلاطفإريالتأثيرهذاعلى

بينهاهةارنةبمةدوالقيام،هذهاطظطكتبأوردتهماءلىالاعتمادليأييح

إلىالو!ولمنتمكنتثمومن،الاراتقةخططعنإقتضبةاالاشاراتويخا

،المحالمذافيالدقيقةالنتائجبمض

مماتيلابئالدواوينقوانين:علإث!ااعتمدتالتياطططكتبأ!مومن

و!اية،(632Aسنة-واليت)للنابلسيالقوانينولمع،(6065ت)

هـيللمصالئريفبالمصطلحوالنمريف،(ءvrrت(لاخويريالارب

الممالكك!ثفوزبدة5771()تللسبيالنمم9057(ومميدت)

.(279ت)للنميمياإدارسأنباءفيوالدارس،(8735ت)للظاهري

،(821ت)للقلقشنديالأءنعىصبح!اباالكتبهذهرأسعلىويقف

مصرلخط!النطاقواصعتحليلمنيقدماهبما،للقريزيوالاكأباروالمواعظ

عنه.زتكمالذيالمموفيوالام

:والدورياتوالعربيةالأجنبيةالمراجع-3

!ح"!ء.-كعبهمااللذيئاإقالينعدافيهاحديثةدراسةبأيةالاراتقةيحظلم

والمقالة،01.ول)3591(مجلةوفي(الجديدةالطبحة)الاسلاءيةالممارفدائرةني

والبحث،(الاولى)1)طبحةالاسلاميةالمحارفدائرةفيOstronoiskyكتبهاالق

S.الىجز Lane- pooleىبنيadan Dynastiesه!The Moh،الذيوالجدول

لاذلكعداوفما.الحاكةوالأمحراتالانسابمه-مكتابفيزامباوروضمه
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وعلاتا!مأخبارممننخفأكردبل،بالاراتقةخاصمحدثاهتامأيلمجد

الاساسيالدافعوقدكان.والاجنبيةالعربيةالحديثةالابحاثثنايافي،عرضأ

فيالنظروجهاتعلىالاطلاعنيالرغبةهو،المراجعهذهإلىلرجو!ط

،مباشرةغيربصورة"الوصولأو،فيهاطرفأالاراتقةكانالتيالاصداث

الاطلاعلييتيسرلموالتي،الهدثونهؤلاءعليهااعتمدالتيالاصاصيةالمصادرالى

والصليبيينالسلاجقةعناطديثةالابحاثأمإلىرجحتوهكذا.عليها

المتأخرةاير؟نيةاوالإمارات،والتتروالاكرادًوالاكرادوالمماليكوالايربيين

التنوالابحاثالمقالاتبمضإلىرجمت؟،والابيضدالاصالحروفكماءارتي

مماجمءنفضلأ،الارارقةعاصرهاالتيالفترةمنصضاريةجوانبتناولت

الحديثة.الجغرافيةالمراجعوبمضاطاكةوالاصوالمؤرخاالمؤلفذ

واسعبثكلعليهااعتمدتالتي،المراجعبمضإلىهناأشيرأنوأصب

فيأميةمنلذلكلما،بالصليبيينالاراتقةبعلاقاتيتملقفماوبخامةالنطاق

المراجع:هذهوأ!،الهامالموضوعهذاحولافتلفةالنظروجهاتتفحص

La،.حأهـيم.!ءا Syrie do Nord, b

.TheDamascus chronicle of the Crusades, by Gibb

,Histoiredes Croisades, by .R Grousset

.AHistory of the crusades, by .S Runciman

.AHistory of the crusades, by getton

الموضوعهذاصولالقيمةالمقالاتمنعدداَيتضمنالأخيروالكلاب

Thecrusades.كتابثم،المتخصصينكباربأقلام in the East, by stevenson

ءهـضأتقدمالتي(R.H..شأOcc.)الصليبيةاطروبمورضيجموعةعنفضلأ

بالرواياتبمقارتحهايمكنوالتي،الصليبيةالحروبفياللاتينيةالنظرلوجهة

كذلدُ،،هناأيضيرانوأ-ب.التطرفوتجنبالموضوعيةالرام،الاصلامية

صبشيعنحسنكرجهالذي(ا،قدسبيتوحجاجالفرنجةأممال)كتابإلم،
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دورالىولير،(حتاtه5)الجستا3باالكتابويحرفمجهولافرنجيىمؤرخ

الصليبيةواطروبالاوصطالشرقكتابَيْوالى،أنطاكيةمماركفيالارالقة

عنالحربيةالمؤلفاتأوسعيمداقاللذيئ،لحاضورالصليبيةواطركة،للحريي

الفرنسيةالمصادرمنكبيرعددهـلىمؤلفامااعتمدوقد،الصليبيةاطروب

الصليبيين،)زاءالاراتقةدورعنوغنيةقيمةهلاحظاتوقدما،والانكليزية

التيالمراجعمن2خرعددعنفضلأهذا.البحثهذانيكبيرصدإلىأعانتني

والمراجع.المصادرقاثمةفيمثبتهومماالموضوعهذاعنإليهارجحت

..دثهالهميقحمديأرفعأنإلا-الموضوعفيالدخولقبل-ليوليبى

.الثناءويرفعالطيبالكلميصمدوصدهوإليه،المنّةصاصبوحدهفهو

الموكلجامحة

A Aaظيليئ
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وتقديرشكر

لأستاذيالمميثينوعديرجم!ثكرياسجلأنبهافتخرمما

أداب"!حةفيالتاريخق!ممرنيسحبثمسحسنالدكتور

ائوافه،عَتالرسالاهذ.تمتالذ!،شمسعينجاممة

لتتبعه،نولثد.وارف!اد.بتوجيههالأخيربسماكاوأخذت

الواضحالأفىكبيرينووقتجهدمنانفقوماومل!-ظاته

اخراجها.د

شعيرةالدكتور:الأستاذينمنكلالىبشكرجم!كاأعدم

قيّ!ةأراءمنالمناقثمةخلالقدماءلما،المدويوالدكتور

،طلإتالثاثرعبدالدكتورالأخوالى،سديدةولؤجيهات

حوفا،ملاحظاتهوابدىالرسالافصولبعضعلىاطلعالذىِ

الانوية.(خطاءهاوصححوامسوداكاقراواالذينالأخوةوالى

الي،الطيبةللماملةامتظفيخالصاقدمأنيفوقيولا

الموصطلطالمتحفومكتبةالمامةالمكتبةموظفيمنلمستها

.القاهرةفيالكتبودار

عم،باكمعمالذىالثدرِلله-وآخر(اولأ-والمحد

يمم.اماالانسان
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لزول!وهـصلأ

لسَّدَلمجقَةباته!انحاوَعلَا6رفتأضئهورلَني

(آااآ7-701آ)ًدد31-ء6:
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(رتق:ودورالأراتقةأصل

(Doger)الدقرقبيلأإلى)2(،الدبنبظهيرويلقبأكدً)11بنأرتقينتمي

كانتوالتي،4(الفزاإلىتنتميالتيالكبيرةالبيوتإصدىوهي،)3(التر؟نية

التر؟نية،الفطئلجلةمنالقبيلةهذهوكانت.أرتقإلىانتهتقدزعامتها

ا-تمالةعلىصلاطينهامملالتي،السلجوقيةالقواتصفوففيانتظمتالتي

يدعىوأنهأكسبهر!أرأباأنالى،(1/96الأعيانوفيات)خل!نابنلير(1)

و!ذلك،الأرجحهوأكسكُأنالى،(0/946الحبر)خلدونابنويثير،أكسدُأحيانأ

ا)كامنةالدرر)المقلافيحجروابن،(54/0،1نحطوطا،اجمانعلد)المينيمنكليؤكد

ينملوكذلكُ،(بكأرتق)(61501الزاهرةالنبوم)برديتنرىابنويميه.(2/69

الفراتوابن،(418-121839/نحطوطة،الزمانة6مر)الجوزيابنبطمنكل

تفريابنوانظر.لأككتحريف(بك)كمةأنوالمرجح،(2/8نحطوطة"زأويخ)

الماردينيأوردهما(أككُ)اصميوكدومما.(21694غطوطة"المانيالمنهل)بردكلا

الناقص.وممتا.أ!وكيدعىأرتقا!أنمن،(029ورتة،نحطوطة:مار!ينتأريخ)

انظر.التميةمذهخطأمنالرغمكل،بأكبنميته!المؤرخينمن3خرعددويجمع

.(2/8نحطوطة،تأريخ)الفراتابن،(ث9-01/84ال!مل)الاثيرابن

.2/99حلبتأريخمنالحلبزبدة،المديمابن(2)

،().C cahen, the turkish invation, in setton: A

158..Historyof the crusades,")5!,1 P

(..ed*ء*)Enc. .)3) art: Artukids, by .c cahen

(4)54..ksin Asia Minor, Pل!لىTamara Rice, the sel

.Enc(2/92نحطوطة)تأربخ،الجزري 51) art: Doger by .F Sumer
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؟،نطاقهاداتلالذاتيوالاستقلالطاعاتةالاٍفيحم،ا)قبائلهذهزمماء

ابلاتبحضفادةمويفهمم؟صه،"لالو؟كألمفإليهم%ذب!-إلىسحوا

ومن.(1)،ةوالإدارا)5-حهـيةبالوظاثفالاضطلاع%ئ!مأروتليم،الهس!رية

ا)تنالحديدةالتر؟زيةلا)قب،"ضنمنكاذت(الدؤر)قبلمةأنإذاَالمؤكد

.)2(السلجوةيةالدولةكيانوفياءلم!وقي11الز-ففياثيركت

سلاطينثالث،أر-لانألبفيماحث،5ا)ساط،نع،لبلمثمنأرتقكان

،()3(6201-7301=8505-465)شتنرين-موألذي،%

اسه،صمة،اب،-،فبرصفيجلإلمةء-حرية-دءات"لسلطاتأرتقةدموقد

65،ءءامةةي.وا)صس!هـيالسياسياإسرحءلىهبرازإفي؟-يرأثر!ا-كان

السنوات!لمةهـلثم،ن!ثنالبيزفدا)صةهـىاَبافي-اربم7301-

هـ،موفي.)14م!كشاهالسلطان-حومةلدىإداريةمهامفيالتا).،اررس

ا)بترفيقرامطة%للهءسكرية-لمةرأسعلىأرلصل،(م7701هـ-07،)

وأرسلذلكفيالنر!احلهةغ،لا-لابمة،3إتضاءمو،اد،ورةواك،طق

منء،مينوبحد.ابلاد!م)ْءلىباسقيلاثه،اله-،مذةسفي،رةدادإلى!،بأ

'()

أءين،--ين

.ahenظishinvةلtiou.ابرا.!5 the Turَح

ضةصرونا)5المجلد.مر_,بلة،لجرقي"المصرنياطمنظام

699:.

art.،را03(2/8ءطوطة)تأريخ،اتا)فرارنانظر(2) : Dogerاث!أ..Enc

.Sumer

المنهل،برريتغركلماابن"2/69الدرر،-جرابن611540بر1)5،خلدونارن!3)

.(:2/69طةوتط)في،ص)ا

(:)(1.0 art: Arlukicls, by .C taken (New ed*ا.Enc

1111110ذاأ115",158/1 the Turkish1)ح!!.C

.5/601الزامرةاكجوم،برديتغريوابنادابقا!امقازظر(5)
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9701)عامفيأي،ذلك 5- ivyج،أخيهإمرةتحتمل!كشاهجحله(م

أرتقوكان.9(االشامبلادإلىتوجهتالتياللجوقيةالهلةنيتتشالدولة

إلىوضا(21(،والجبلحلوان)منطقةعلىبالاستيلاهقامقدالفترةهذهخلال

للسلا-قةأرتقبذلهاالتيا؟*دهذهأدتوقد.)3(السل!وفةالدولةأملاك

.،41(الحراقأممالمنإليهاIAوحلوانأعلىتوليتهإلى

حتىالسلأ-ة-،قبلمن،اداورةوا!لناطق-ييرانعلىأ!بقي

01-775،)عام Atالذيالدورإلىالاضارةمنالمصادرخلتوةد.(م

ا)-لمطانأنصوى،أكلالمن-ققهوماالمنطةةهذهعلىولايتهخلالبهقام

801،)77عامفيأرسلملكشاه 5= iالتر؟نمنكبيرعددر"سعلى(م،

عنطابب!هـحينديارعلىالمسكريةحملتهفيجهيربئالدولةفخرلماعدة

الإمارةصا-بالكرديمروانابئوكان15.امهمتهلاستكالإنجادهادلمط،ن

1()(.Enc.Isl. art: Artukids, by .C cahen (New ed

عامرةمديت،و-لموان،نارسوبلادالمراقبينالحدودكلكردصتانجنربييقع)ؤايم(2)

.7129rالب!لدانءمجم،ياةوتانظر.الا،لميمتتو!

.9/61وفيات،خل!نابن3()

ابن!07ص،السلجوقيةالدولهتأريخ.انبنداري،الصفحةنذ!.الابقالمصدر(4)

)مخطوطةالصافيولالمت،برديتريادن،872صتاريخ.مايىالتر،،5/26المبر،ضلدون

Cahen, Turkish Invasion, 158/1 ( /'1( t

329-029ورقة"نحطوطة،ماردينتأريخ)الماردينييقدمهامطولةررايةوهناك

يؤلدهلااحداثمنذكرتهوما،القصمياطياليبالطابعتت!مأرتقودررالاْراتقةأملعن

ءخها.أعرضنالذا.الاطلاقكلموئوقمصدرأ!

الاثير،ابن،1!.صالمثررالقسم،وءيافارقين6مدتاريخ،الفارقيالْازرقابن(5)

-،41-1/11أيوببنياخبارنيالكروبمفرج،واملابن،،9-،0119ال!مل
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ام!يرالمقيليقريشبنمسلمالدولةشرفإلىمضىقدبكرديارنيالمروايخة

مقاراءنجدتهوطلب،(م8501-م6101هـ-478-4535)الموصل

دةجهيرابئوكان،6مدإلىوساراذلكعلىبينهماالاتفاقفتم.7مدإعطائه

الثت،لعلىأصرأرتقأنإلا،الصلحإلىمالتحالةكمارأىفالابنواحي!اترل

منأتباعهعلموءخدما،،)1(عهاعلىالسلطانراياتأردلاألما"وقال

نارب!شعالالاسراعقررواالصلح)مقدأعدائهبمفاوضةجهيرافيبقيامالتر؟ن

رريعفيمباغتبهجومفقاموا،الصلحيتمأنقبلا)فنائمعلىللحصولاطرب

التر؟نوكان،أرتقعلمدون،المربيةالدولةشرفقواتعلىالسنةمنالاول

.2()إهانتمنياوبالةوأسلابهموغنموافهزموهمالهربأضماف

-لميفهأمااَمد،بسورواحتمىالممركاذه5إثرالمقيليضرف-الدولةتراجع

إمارتهتعرضومنالهزيمةمنتوفأالقتالميدانعنابتمدأنهفيظهرالمرواني

راصل،نفسهعلىوخافالمقاومةجدوىعدمالدولةشرفأدركوإذلاخطهـ.

مالألهوبذل-اطمارومراقبةالطرقبحفظمكلفأكانالذي-أرتقالامير

الهرضأرزقفقبل،7مدمناطروجمنويمكنهبنفسهعليهيمنّأنوسأله

،07صاللجوقيةالدولة،البنداري502-41202البثراخبارنيافتصر،الفدا=أبو

0النصرةزبدة،الا!فياني 7 6 - 7 e eالجاتعقد،الميني،5/39المبر،خلدونابن

مخطوطة)،ا)زمانة6مر،الجوزيابنسبط،(372-937ورتة54جزءنحطوطة)

The،(2/8طةنحطو)يختأر،تاإفربنا(أ1/2/381 Turkish!هـءطح.G

1/1Invationكاكه

.(أ9/2/481تطوطة)الزمانة6مرالجوزكا،ابنسبط(9)

-54/973نحطرطة)ابانعتد،الميني،4816-211/8397الابقامدرا(2)

في(3159الحبر)خلدونابنوينفرد.76-57صالنمرةزبدة،الاصفهافي،(،لأ2

روايةوفي.ممسكرموغنموالاكرادالعربفهزمالمعركةهذهنياث!تركأرتقأنالىالاشارة
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اطاديني3كلدمنهذافتسلل،اطروجفيالدولةلشرفوأذنالمالفيطممأ

رهد-فما-أرتقإلىوأرصل،)1(الرقةإلىواتجهالاولربيعمنوالمترين

أرتقبينالخلافاتبمضنفسهالوقتنيوصدثت`عليهاتفقاقدماكانا

جندههزمهمالذيئالمربالاصىتسليمهأرتقرفضصيث،جهيروابن

،الحرب!احبوأنا،قليلمنهإليكماأمرهـذا"وقالالتر؟نمم!

الذيالاهر")13مستة-مةءير-م!ممثاه-اللطانمعأرتقنيةوكانت"

الذ!هـ،آنفة،الموتمنأيامثلائةبمدجهيرابنممصكرمفادرةإلى!فمه

لحصار-!ريرابنا)دولةفةراتجهذلكُوعند.التر؟نا4(أكثرف!هصيث

عدمبسببخلاطإلىغادرهاماصعانول!كنه،بكرديارنيميافارقين

لمة،بلةا)"وبم،قررا)ذيأرتقمساعدةدونأعدائهبوجهالصمودمنتمكنه

معتأهـرهب!مببعنهرفاهطلباستهدفوربما،يراهبماوالقيامالسلطان

.(a)تدها)-لمطانإلىبتة!يمها-!يرا،نقامالتيوالشكوى،الدولةشرف

تورا).اما.لائةانصروبينبينا،الثرقيالجانبمنالفراتكلمدينة:الرقة(1)

.(3/208البلدانممبم

،41-1111وباحرامهرج،واصلابن،64-84-01ال!هـل،الاْثيرابن(2)

ابئ،67-57صا)نصرةزردة،الاْصفهاني،،1-07صادا!وقيةالدرلةالبندارمما.

ابئ،(273-511473محطوطة)الجانءقد،1)!يني،(2/8نحطوطة)تاريخ،الفرات

ابن،502-2402/افتص:الةداابر،(،2/69نحطوطة)ا)!انيالمنل،بردييتنر

516المبر.خلدرن rآ1121831ءطوطة)،الزمانةاَمراارووزيابنبط.ث-

01أ!ا1ك511!.158/1،(4812 Turkishلةح؟ح!أ

.(آ89ث-آ921/831مخطوطة)،اكمانةمرآ،ا؟وزيابنصب!(3)

.الاْوراقنفى،الابقالمصدر(4)

-ب1/21889وآ9311،81مضطوطة)،الزمانة6مر،الجوزيابنصبط(5)

.(آ981

61

http://www.al-maktabeh.com



من!مثاهكانممالثةقوةبمساعدةأمراَال!لطانمنتلقىلبثأنماأرتقولكن

القادةكبارمنوءدد،جهيربنالدولةفخربنالدوبةعيدبقيادةأرسلهاقد

واتجهواإليهمالكبيرةالتر؟نيةبقواتهأرتقفانضم،الموصلعلىللاصتيلاء

أصحابهماإلىأرتقوأرصل،الحصارعليهافرضواحيثالموصلإلىجيحأ

عاقبةفهموخوّ،اللطانطاعةفيوالدخولالهصيانعنبالتخليعلإ!ميثير

علىيحفتهم؟ذلكالدولةمميدمإلي!أرسل،؟المقاوءة)1!علىإصرارم

بلدمتسايمعلىووافةواالسلجوقيةللقواتالموصلح!مفأذعن،الاستسلام

.)2(المدينةإليهسلتهذاحضرفلا،بنفسهالسلطانحضوربشرط

ني-الروذمروإلىملكثاهالسلطانبصحبةوقواتهأرتقتقدمثمومن

5477ء،مهناكملكشاهالسلطانأخيتكمئ!تمردعلىلاقضاء-فارسبلاد

هـتافيملكشاهمساعدةفيرئيسيأدوراَأرتقلحبحيث،م،801=

.التمردا3(هذاعلىالقضاءمنتم!كنبحيث،ادال

منخائفأكان،تكشقتالونيالموصلفتحفيدورهرغم،أرتقأنإلَآ

.هصالباهر.الأثيرابن)1(

الكرربمفرج،را-لابن،5صالباهر،05-09/94ال!مل،الاثيرابن(3)

اللجوقيةالدولة،البنداري،4112الدوتينأخبارفيالروضتين،شاصةابو،!9/91-4

5.ص 7 1 - v4151الصبر،خلدونابن،003-2/402افتمر،اا)تأبر،

مخطرطة)،الزمانة7مرالجوزمما،ابنصبط،77-76صالنصرةرْبدة،الأصفهاني

)مخطوطةاجمانءقد،الميني0(2/8مخطوطة)د(رفي،النراتابنرانظر(ا12/4/18َ

.(2/694مخطوطة)الصانيالمهل،برديتنريابن،(514973-273

وانظر.(ب؟86-921/0897مخطوطة)،الزمانة3مر،الجوزىابنسب!3()

.(بالقامرةالاستقامةمطبت)8/369ال!مل،الافي1إبن

62

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


معوخلأفهالمةيليالدولة!نرفمعتواطئهبسببمنه!لكثاهالسلطانانتقام

أرسلإز،وقيل،ذلكبسببفعلأعليه-قدقدالسلطانوكان،جهرابن

فيقامحيث،الجزيرةصوبوالتوجهمفارقتهإلىاضطرهمما،يتوعد.اليه

فيوأكللالموملإلىعطفثم،لللطانالعائدةوالضياعالسوادبنهبطريقه

ابر.،فافطر،الجزيرةإلىطريقهاتح!ذأنلبثاوم،والسلبالنهبأطرافها

.منها11خوفأ7مدبأصوارالتحصنإلىجهير

الهة-ليالدولةئرفمعاتصالاتأجرىقد،الفترةهذ.خلال،أرتقكان

،إ)-3الانتما.الفاطميينومراطةحلبإلىْممأالتوجهعلىبينهماالاتفاقوتم

.كت!محرإلىبالانض!امالثامسلطانالساجوقيتتشالدولة،جإقناعرمحاولة

بدرانبنمقبلممه،6مدمنخروجهإ!ر"أرصلقدالدولةشرفوكان

صاقا)5فيالمناطقبهضللاسثيلا?لىوصميه،إليهمانتماءهليملنمصرإلى

للاتفاققوا!مإرصالمنهمويلتمس،اللاجقةمنوانتزاعهاوالثاموالجزيرة

وفداَ-الفاطميالوزير-الجاليبدرفأرصلصثتركا.عسكريةخطةعلىممأ

دمثقإلىفو!لمواالصدد،بهذامسممعللتفا!بدرانبنمقبلبصحبةممريأ

تأماؤلكنه،برصولهموأرتقالدولةشرفليممهناكمنمقبلوتو-،

وبينبينهدارتالتيالمعركةفيالدولة!ثرفبمقتلعمحقحلبمناقترب

،(م8601-م7701هـ-5947-070)الرومسلاجقةصلطانقتلق

فافطهـإلى،أنطاكيةمنبالقرب،(م8501=7805)هـ،مءطاعفي

التركانمنجندهببثهذافوعده،بارتقاجتمعصيث2(اقرقيسياالىالتوجه

.(812مخطوطة).تأريخ.الفراتابن(1)

وتقع(.9183-ب1/18812مخطوطة)،الزمانة2ءر،الجوريابنسبط2()

.(6146بلدان،ياةوت)الرحبةقربالخابررنهركلقرقييا
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ذلدبحدوالتوجه،ملكثا.للسلطانالتابعةالمناطقنيوالتخريبللإفساد

.(9)الشامإلى

نأ)ذ،الجزيرةفيالبقاءعلىمضطرأنفسهوجدأشلبثماأرتقولكن

استرضائه؟!،ولةملكشاهالسلطانوقام.عضدهفيفتْالدولةشرفمقتل

خلمأإليهفأرسل،تخريبيةوعلياتسياسيةاتصالاتمنعنهبلفهماإزاء

بكرديارفيملكشاهالسلطانقوادمنجاعةقام؟قبولها،أرتقرفضوذهبأ

كنت)نألهوقالوابالوعيدأخرىوآرةبالاغراء،رةاصظلتهومحاولةبمرا-لمته

خدمةعلىممناتجتمعأنفيجبطاشأكنتوإن،إليكصناعاصيأ

أتباعهمنعددانفضّعنهأنوبمد،ذلكازاءأرتىَفاضطرU((املطان1

والتخريب،النهبعنبالكفالساطانقادةلنداءالاعتجابةإلا،التر؟ن

قاممابسبب،ملكشاهالسلطانإلىالانضمامبتطيعلابأنهأعلهمولكنه

منه،نفبماكلبأمنلاالسببلهذاوأنه،عليهنيتهإفسادمنجهيرافيب

مناطدعلىهناكسيمملوأنهحلبصوبالتوجهعلىعزمقدبأنهأعالهم؟

كوثعلىكانالذيقتل!بنصلإنوبخاصة،ملكشاهادلمطانأعداءأطماع

.)3(صلبعلىالاستيلاء

وانفتح،السلطانقادةضفطمنالتخلصمنالوسيلةبهذ.ارتقتمكن

هـحالا-!المحاولاتعنتتمخضولم.الشامصوبللتوجهأمامهالطريق

صلمالدولةثرفمقتلبسبب،تذكرنتيجةأية-ذلكبمد-الفاطميين

.(96"9-ب9/2/889مخطوطة)،الزمانةاَمر،ا!وزىابنبط(1)

.(9186-بA/2189%مخطوطة)،الزمانة6مر،الجوزممطابنصبط)2(

.الاوراقنفس،السابقالمصدر)3(

؟6
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-الثامدخولهلدى-أر--ىا!اكوبسبب،الاتصالاتتلكرأسيمثلالذي

ءطف!هعلىثممنيحصل،ي،أءدا؟ضدعلياتهنيالسلجوقيتتقبمساعدة

التماونمحاولةأضفقتوبذلك.ملكثاهبالسلطانملتهقطعأنبمدوحماوته

وفي،والامالمراقمنطقةفيخطيرةنتائجالىيؤديكانمماالفاطميينمع

.هناكالسياسيةالقوىميزانقفيير

اكدسهفيالأرات!ة

أقطعهأمذالبثوها،تثشإلىانضمامهلدىبأرتقالأحوالتنقلت

1)عاالقدس 860 - 5 1V9المسكرية،درتهمةكلللاعتمادتم!داَ،1(()م

كذلكوللاستفادة،،)12لهالظفروكانإلاحربأيشهدلم!خصوراَ"إذكان

لهب!-لالهمعرفواالذيئوإمرتهكأصكانواالذينالتر؟نمنالكبيرالمددمن

.Enc.Isl.)فيكاهنكلودمن!يذكر(11 art. Artukids, (New edفيورنطت

265/1A History of the crasadesلأرتق،أؤطهت،وحدء-،القدسلا،فلطينبأن

لأرتقأقطهتالتيميالقدسانذكرتوإنمااكؤالىتشر!المربيةاصادرامنأيأولكن

TheTurkish,158/1فينفكاهناليهيذهبءاوهو Invationفيراي!وتمارا

4.Theseljuks, p59/1فيوجب,Thecaliphate and the Arabstates in, setton

.برديئريابنوانظر.(ب431211997مضطوط)،الزمالنةآ!ر،الجوزكطبنرجط

أرتقاناديثيرماالرواياتتفاصيلفييردلمأنه؟.(ث6129مخطوطة)،الصافيل4اك

كانتفقطالأخيرةبأنيرجحمما،القدسخارج"صلطبايةيتمتمونكانرابحدهمنوأبنا+ه

الابق(المصدر)(رايىتمارا)فيهوةمتالذيالخطأالىالإشارةمنبدولا.اقطاعم

عامين،قبلاظهرماالتيالثهامة!لهتتث!تقديرببجاهلاْرتقالةدصإقطاعبأنالةولفي

.الْاحداثجاقمنيتضح،اططاوهذا.7مد-مارهنيمل!خاهمساعدتهلدى

.01/54!ل!مل،الأرنرابن(2)
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الفاِطم!ينقدنشها!صاَإم!نعنفضلأبا91واعتدادم

حث.

التنتلدُ،نتشجانبإلىأرتقفيعااشتركالتيالمحاركأولىوكانت

انتصرقدكانالذي،الرومصلاجقةآحاقتلشبنصلإنضدالأخيرخاضها

ويلحعليهاالاسثيلاءعلىيمملوأخذ،حملبصاصبالعقيليالدولةضرفكل

تتشإلىالمباميالحتيتيافيمقدمهمفأرصل،مدينتهمبتسليمأهاليهاطلى

والتقىهناكإلىهذافسار.الحضورمنهويطلبإليهصلببتسليميمد.

حيث،(م8601-.97،)عام!فرمنعثرالثامنفيقتلشبنبلمان

،)3(،القتالعلىالمربوصرضحسنأبلاءأرتقفيهاأبلىأممركادارت

وطلبصلبإلىتتشتقدمشموس،قتلصقهووتاتلصلإنأصحابفانهزم

ويتلقىملكشا.ا-لطاناسي!تببأنههذافأجابهلهتسليمهاالحتيتيابنمن

أهلها،علىوضيقحلبهاجمأنإلاتتشمنكاقفاالثأنهذانياوامر.

ليثء،ثم4(مت"ا3وافى5-فيهفثفعانالأموطلبوأربقا؟تقيابنفاتجار

.)15هناكاقامحيثالقدسالىوأهلهبمالهأر-لأق

لي،المفبدرانبنمالكُبنصالمبقيادةالمقاومةعلىحلبقلمةاضمرت

صايا،عنهارجعأنلبثماثم،يومأعشرجمةلهامحاصراَتتشواستمر

.(812مضطوطة)تأريخ،اتالفرابن(1)

خلالوالافرنجالمرببينوالاقتصاديةوالشثافيةالاقيعيةالملاقات،النقاشزكط)3(

.79-69صالملبببةاطروب

..0411ال!مل،الأئيرابن)3(

.،3/6صلبتاريخنيالنمبنهر،الفزي،المفحةنذ!،الابقالمددر(4)

.2/99الحلب،إدة،المديمابن()5
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قواتبمهاجةأرتقعلإ"أثاروت.mملكشا.اضيهوصولخبربلنه

إلا،يسيربههالظفروأنأ!كهمفدالتمببأنعليهالأمروهونال!لطان

عائدأوقفل،الأمورعواقبمنخوفأملكثاهأخيهمجابهةيألمتتشأن

قتالبمدعليعاواعتولىصلبإلىو!لاناللطانلبثوما.121دمثقإلى

)3(تصير

ملكاهالصلطانمنالتقرببقليلذلكبمدحاولارتقأنوإظهر

1-ء08،)عاممنا!رمفيبغدادإلىصافرأنهإذ،وكبرضاه . AVم)،

جهازيديبين،الميرفيالأمراءمنوعددهناكالسلاجقةضحنةمعواثترك

.()"(المقتدي)المباعياطليفةإلىملكاهابنه

،(1901-845،)عامأرتقوفاةوصق(8701=ء048)عامومنذ

فيإقطاعهفيالأخيرةسنواتهخلالاصتقرأنهوالمرجح.عنهخكلأييردلم

ذلكومع.التوسميةوالحروبالمنازعماتفيالتدخلعنوابتمد،القدس

مايردلمإذ،طيبةكانت،الفترةهذهخلال،تتشبلطانهعلاقتهان!ظهر

ذلك.ضلافالىيثير

الحلبزبدة،العدمابن80-7صالباهر،55-.0411ال!مل"الْاثيرابن(9)

-2/602افتصر،الفداءأبر،71-6111الكرربمفرج،رادلابن،2/69-99

عىالمنتخب،الخنةابن،63t-!69،46-1515المبر،خلدونابن،702

1 0 2 1 2 -54/938مخطوطة)اجمانعقد،الميني،3!8صتأريخ،TNT)قرماني-

093).

.1811الكروبمفرج،واما!ارن،01/50ا!ملا،الأثيرابن2()

.8صالباءر!الأ:يرابن)3(

.99-18159)هبر،خدونابن(ث)
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:النمامسلاجقةبينالصراعز(بنانهودورارتقوفاة

!اإياهمخلفأ)91القدسفيأرتقتوفي!(م1901=4845)عاموفي

2سطنلولديه l)وإيدفازي""iكبيرةءصكريةخدماتددلاجقةقدمأنبد

-165)مل!شاهالسلطانعهدفيالتوسعيةحركتهمخلالعديدةجمهاتفي

ناا-تطاع؟،الأنافولفي-،ربةة-د.(م201!-7201=4855

وماوالبحرفي،المراقشرقيجاورهاوماصلوانالسلاجقةدولةإلىيضيف

بكر،وديارالشامبلادعلىالثانيةالسلاجقةحملةفييشاركوأن،يحيطها

تحتالامإلى%دماتهنةلثمومن.ا،وصلفتحفي!!أدوراَيلمبوأ"ن

لوقوعهاأميةمنلهالما،القدسأقطحهالذيتتشالدولة،جالسلطانولاية

والفاطميين.السلاجقةبينالصراعفيالأماميةالحطوطعلى

منالرغمفحلى،للأراتقةالسياصيال!يانواضعأرتقاعتبارالمم!كنومن

إمارا!مأصسواوأ!م،وفاتهبمدطويلأمدةأدنائهبأدديتبقلمالقدسأن

.Enc.Isl.فيكاهن!طوديثير(1) art: Artukids, New edأرتقوفاةتأريغأنالا

صاميءوانظر.ء484عامتوفيانهبوضوحالمصادرنيهتذكرالذيالوقتني.مجهولأبر

=)8345عامتونيأنهفيذكرإقرمانياأما،823-3/822،الزل!الأعلامفاموس

.15/463)مبر،خلدونارنليروكذلك،(278صتأريخ()م0901

وأ%رىبال!ف،رة،الراحدإصدرافيوأحيانأ،الممىادرمختلفنيمقماناعميرد(2)

د.4سنةحرادث،الجانءقد،ا)مينيانظر.الأخيرباطرفالفالبفييرسمأنهالا،بالقاف

افطوطة.من

ابن،2/5البثرتأريخفيافتمرتتمة،الرردكطابن،2/312افتمر،الفداأبر)3(

المناظرروضة،الثحنةابن،15/634)هبر،خلدونابن،291381والنهايةالبداية،كأير

"صافيالمنهل،بردكطتفرىابن،(812مخطوطة)"تأ!لخ،اتا)فرابئ،8/989

:T.Rice..54،(2/694مخطرطة) the seljuks, p
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تعتبر،القدسأنإلا،الأولموطنهمعنبحيداَبكرديارفي-ذلكبعد-

والمسكريالسياسيلنشاطهمالزاويةوح!رالأراتقةتجمعمركزشكولا

القدسفيأبناؤهبقيأرتقوفاةفبحد.اتقلةشخصيتهالهاإمارةكأص!اب

دوراَخلالهالمبوا(م7901-1901؟94ء--484)سنواتسبعطيلة

بمضعلىذلكخلالوصصلوا،الشامبلأدشهدتهالذيالصراعقيأساسيأ

الم!سب.

185عامماكأاهوفاةإثر،الاطنةعلىحدئتتديدةمنافسةانذلك

والذيملكشاهأباهتلمفالذي،بركياروقأخيهوابنتتشبينم2901-

السلاجقةلدىالممتمديئالامراءكبارمنوما-وبزانسنقرقآمن!أيده

86901)عامالقضاءاستطاعتتشولكن-الثامفي 3 = A tهذيئعلى(م

أملاكهماإحدىوأقطعوالقلاعا)دنمنبأيديهماكانمامنهماوامترد،فيالأمير

اتبهواقدأرتقأبناءأنإلىيثيروهذا.أرتقبنلسقمان1(اسروجوهي

بهذاالأخيركافأ!ولهذا،السلا-قةا)سلاطينضدتتشتأييدفيأبيهمسياسة

يقع%طأوهناك.(237ورقةمضطرطة)،الخطيرةالأعلاق،ضدادبنالدينعز()1

نةس،ادابقالمصدر)،شدادكابنعضهانقلروالذبن(095109ال!مل)الاْئيرابنةيه

كانتالرهاأنذلك.صروجعنفضلا.ل!ةممانالأخرىهيأةطهتالرهاأنوهوآالررة

فىِتتقعليمممااستولىثم،بوزانالتريالأميرعيطرةتحت،م901،=4875عامحئ

انظرادار!افيعليهخمد"زانبركانالذيزروسالاْرمنيالأميرحكهافيوأقرالمامهذا

175.Chalandon.Hitoire de La Premiere croisade. P

75/1..e crasadesاRunciman, Th

عاما)رهـاءلى-ذلكبرمد-استولىرفرانأن(02119ال!مل)الاْثيرابئويذكر

ياتلياءووهبها،(الفارقليط)صاهالذيالأرءفيالاميرهذامن،م488-5901

تأ،عنهنةلوءنالأئيرارنخلطلجبكانورء!.وحصنهاهذافتلها،أنطايةأمير

ا)صادرفيتردااًنه؟.تتىيقتلهأنقبل،بروزان)مرةتحتكاد"او!روجا)رهامنكلأء

.لقمانأقطمتالرهاأنالىإثارة،الأخرىالموثرقة
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أخيهابنلقتالفارسبلادعلىزصفهخلألتتشأنذالمثيؤردومهـا.الا!اع

إلىلالمسيريأمرهصلبفيرضوانالملكابنهإلىكتب،بركياروقالسلطان

رتادنيالمملكةدارفييقيموأن،ا)صامفيالاجنادءنبقيفيمنالمراق

رأسهمرعلىالامراهبمضصمهوساربفدادإلىرضوانفاتجه.فيهالهللتمهيد

!ركهتتشإماضدةذ)كقبيلتوجهقد"ذاوكان.(!أررق)بن)يلغازيالامير

اط،جة.ءةدعليهللاعتمادحابا2(فيرضوانابنهعند

نيتتشباذحصارافيأ،ما،ليضدادإيلغازيورضوانيصلأنوتبل

رضوانذافطرب،(م5901-885،)ومقتله،روقبركبمعصرب

بمدود%لمهاحلبإلىعائداَفأسرع،لهبركياروقأذ!صارملا!قةمنوخاف

عدبنياغييانعلإ،أشاروقد.لبركياروقفيهاو-طب،بالفة)13صموبة

ردانعمنو-ودلهدمبكرديار-صونإلىبالتو-،،أنطاكيةصاصبالتر؟في

اءأء-رمنعدديصرء4ا(خطقة!وبوتةدملرأر،رضوانفاسخجاب،عنما

انصربةدكانإبلضإزيأنوليظكر،.عليماسهءهلهمقدتتشكانممنالاطراف

كازتبكرديارعلىالا%يرلزحفالاولا!دفأنددليل،رضوانقواتمن

ليثاإصبةممالم!فياذ5حمعفالا.أذطمم،ثسقمانتدتتسْكانالتي،وجس

،إياهابلوغهمحينءة!ارفوانتواتصدفيواسكبل،دفاعم!وىوق

،الفداأبو،101/19)حامل،الاْئيرابن2711صدمقختارزيل،القلانيابن(1)

.5/231برا)5.خلدونالن،2/7ادخمرتمة،دي؟ارالن،،17-2/612افتمر

.(ا311/22َمَخطو!4)اكمانةاَمر،ابوزيابنسب!

.01199ال!امل،الاثيرابن3()

ا)فداأبو،29-01/19الكامل.الأثيرا!،013صدمق،القلانيابن)3(

-5/231المر،خلدونابن،713الختمرتتمة،الررريابن،793-2/163ا!هتمر
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اليهوالتظمرضوانإلىباطروجالبلدأهلأمرإذ،صكيمةمليةتطةواتبع

إلىرفوانفأجابهم،الرحيلمنهيلتمسواوأنغلأثمفيإةصادموجنده!ن

.)1(سروجوءادرذلك

موقفإلىيحودالطلبلهذارضواناعتجابةسببأنالظنوأءلمب

والاستيلا?لىالزمنكسبمحاولتهوإلى،قبلمنولأبيهلهاد،ندالأراتقة

فيجديدمنافسأمامهيبرزأنقبل،وقلاعهابكرديارمدنمنيمكنه!ا

حاولثمالره!امدينةاملا؟،إلىيفمأنرضوانا-خطاعوقد.المنطةت

إلىللمودةاءصطر.أمرائهبينانشةاق-دوثلولا،ا-2(حرانعلىالا!صف-لاء

.حلب)3(

الاصهامإلادف!ع،مدفوعيننفيهماو%داأقوإيلفازيسقمانلبثص،

(،t)الساجوقيتتشأبناءودقاقرفوانبينذصبالذياعالهساًصداثفي

1هـ-488)هـء،ماتأوفيأرلىالذياعا)صرذلك 90 oالتيالمحاولةإثر،(م

إ!ارته،إلىكهافيالرغبةشديدكانالتي،دمشقعلىللاصتيلاءرضوان!اقام

واسثنجدقواتهفجمع.للثاماخسبةباالا!تراتيجيموقمم،أميةكأدرلأنها-بما

019/3ال!،مل،الْاثيرابن(1) - 1N،ابن،792-2/692افتمر،ا)ةداأبو

.413-21593المبر،-لدونارن!712افتهستتمة،الرردي

-2/032البلدانياقوت)والرومآواكاالمرملطريقءلىمهصديارقصبة:صران(3)

132).

93/هالمبر،خلدونابن،62-09199الكامل،الائيرابن)3( ، - war.

.Enc.Isl.فيكاهنليثير(4) art: Artukids, New edوايلغارْىصقمانمنكلأأنالى

لمامخا)فشتضح؟ومذا.دقاقأخيهضدرضوانماندةفي،تتقوفاةبمد،اثتركا

14/11storyفيرنمانيخطىء؟المؤرخرنءلميهأجمع of the Crusadesأhبانالقرلنيول

.انرفوأخيهضدصراعهيىدفاقاصاندرالأراتةة
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وكباراوقواتهدقاقغيابفرصةمنتهزاَدمشقإلىمحهليسيرشمان،لأمير

معتحالفهرضوانيهززأنأجلومنعنها)1ا.وياغسيانإيلفازيمثلامرائه

.)،(دمثق!وبتوجهاثمومن،أعالهاوالنممان)2(محرةأقطمه،سقمان

منوز-ة-!،(5901-985،)البلدظاهرفيوصليفهرضواقبزل

بلفهما!-اوصءان.ومدوما)14الأبوابدمشقأهاليفأغلق،للقتالمناك

إلىعا؟دوأز"،)5(إليهنسبتلتهمةواعتقلإيلفازيعلىتجضدقاتأن

في"يةتخرباممالقامأنبمدالمنطقةرضوانففادر.قو)تهرأسعلىدصثق

واشقرالةدسإلىواتجهءنهانفصلفقدصقمانأمما)6(صورانجهات

.)7(هناك

.الزمانمرآة،الجوزيابنصبط!132-131صدصثتى،اللان!يابن)9(

.(62221311بمخطوطة)

اليلدانياقوت)وحماةصلببينحمصأممالمنمثكورةمدبنة:اكممانممرة)2(

.4/75).

مض!وطة)حلبتأردخفيا)طاببغية،421-2/123الحلبزبدة،المديمابن)3(

.(6ب9213122متطرطة)الزمانةمرآ،الجوزيابنبط(ظ8/88

4ءخطوطالزمانة6مر،الجوزيابنصبط،132-131صدمق،القلانيابن(ث)

.(اَب2131122

8مضطوط،)ا)طاببفية،41221حلبزبدة،ا)مديمابن(5) /A Aيوفحوا.(ظ

المئاءباتإ،:ةفيكمادتهإيلفازيقيامبببوربماكانت،التهمةهذهطبيمةالمديمابن

.اقدقواتصفوففيوالانقامات

!كأطوطة)الزمانمرآة،الجوزيبنصبط،329صدمْق،القلانسابن)6(

،)لياووتكأيرةومزارعقرىذاترمثقأممالمنواسمةكورة:وحوران(.اَب2131122

.(81353بلدالا

.(ظ8818مخطوطة)الطلببفية!41312الحلبزبدة،المديمابن)7(
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يتصدىأنمنخوفأ،حلب)1(الىمبايثرةالحودةمنرضوانيتمكنلم

الةدس)2(إلىالتوجهنيةعلىنابلسإلىفرحلالطريقفيوحلفاؤهدقاقله

وأذص،رهدذاقوءلا!صة،عنه)3(المساكرتخليواكان.سقمال!بحليفهليحتمي

منذ)كفيمارغمحلبإلىللعودةافطر.،التلفعلىجيشهإثرافرله)4(

.()15م6901=985،)عاماطجةذيآخرنيفوملها،مغامرة

اءا)!حرطريقعنحلبإلىعاثداَ،قصيرةفترةبمد،القدصسقمانغادر

(م6901ء-06،)سنةالمحرمفيفو!لمها،دقاققواتمجابهةمنخوفأ

ياء-صيانبلأدمهاجمةعلىواتفقا،حلبثؤونمدير،الدولةبجناحواجتمع

ء،ءرةللأ-ير-سنقدياغيسيانوكان.)16دقاقوحليفهأنطاكيةص!اصب

إلىللتوجهقواتهيرمعدقاقفاخذ،لدمشقمهاجمتهعلىكردّحلبفيأخيه

رأسعلىةدمماسرءانالذي،بسقمانالاستنجادإلىرضواناضطرمماهناك

.51231اطابزبدة،المديمابن(1)

هـو"قدسالىا)خوجهمنرضوانة!دأن(011001الكا!ل)فيالاثيرابنيذكر()2

نءوفثر،سةممانطيىة،;،بهاكفذ6كانتاقدسالأنخاطىءيالرأومذا.الاصتيلا?لميها

لاكاللاحماء،حلمةمتطةةالىالتوجهالىاضطرهأعدانهمنهروبحالةنيكانرضوانأن

!(132صد-ق)الةلانيكابرأآالاأحداثفيوثوقأالأكثرالمؤرخينأن؟.لمهاجمتها

ماإلىرذمبالقولانظرهوبم"فيالأثيرابنيخالفان(12513اطلبزبدة)المديموابن

اليه.ذهب

.011001الكاءلالأثيرابن)3(

.51212الحلبزبدة،المديمابن(4)

اءلzالالأئيرابن،132صدصثق،القلانيابنالمفحةنفس،ادابقالمصدر5()

.613-15513الهبر،تلدونبنا،09/009

.51212الحلبزبدة""!ديمابن(6)
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.التر؟ن)11منكبيرعدد

الأولربيعنيحماةعندياغيسيانبحليفهوالتقىدمثقمندقاقضرج

أتباعمنها"ربحتىالمحرةصوبتوجهاأنوما(م7901=)0945عام

صوبودة-،قتوجهثمومن.عليهاواصتولىياغيسيانإليهافتقدم،صقمان

حلفانه-ولدىلديهمايكفهلمرضوانأنويظهر.أس،لهاعلىوأغاراصلب

بئبسليهاتاصتت-دولذا،التر؟نمنكبيرةحشود-منصقمانوبخاصة

حلبإلىفومل،)12بسميساملإقطاعهفينذاك7مقيمأكانالذيإيلفازي

فيفنزلوا،دقاقللقاءوحلفاؤ.رضوانتو-،شمومن.؟بيرجيشرأسكل

إبهـاءو،ةويقنهرعلىالاجتماععلىا)طرفينبينالاتفاقوتم،قنسريئا13

تسفرلمالمفاوضاتأنإلا.القتاليجنبمصليحلإلىللوصولهناكمحادم!ت

..ملكعمعلىيقتتلونالملوكؤلاء55لسقمانياغيسيانوقال.نتيجةعن

،)1114أناإيشتبمرغدا5َ:صقمانفأجاب،؟صفةلأيمممدخولكأنت

أبلى-يثهـ،الافربيعمناطامس،التاليايوماصبيحةفياللقاءوكان

قواتمزيمةعنوأسفرت.اكثار6خرإلىالممركهواستمرتحسنأبلاءسقمان

ولم.حلبإلىوصلفاثهرضوانوعودة)5(قادتوهروبقودمثأنطاكية

.316-5/531"+بر.خدونابز0110010ال!مل،الأثيرابن(1)

الأرشبممنهاةلممةولهاالرومبلادطرففيالفربياتا)فرثاطىءكلمدينة:حمياعل(3)

.(NOT-3959/بلدان،ياقوت)

.(51481لجدان،ياتو!)صصالىرقالطركلعلبمنةربة!دينة:تنعرين3()

(t)126-2/125الحلبزبدة،المديمابئ.

!(بالاضارةاكتفى)01/001ال!مل،الاْثيرابن،المفحةنض!،السابق1،صدر(5)

.(42ورقة53جزءنحطوطة)،الارب!اية،النويري

7،
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لرضوانيخطبأنكلينمى"الأخويئبيناتفاقتمعضصتىوقتطويليمض

.)9(دقاققبلوأنطاكيةبدمشق

***

كامة1أصبرت،القويقمحركةنيصقمانلابهالذيالم!مالدوربمد

إلىوردإذ.كالخطبةالمهمةبالأموريتملقفماحق،رضوانصياصةفيلافذة

فيهيلتسى،الفاطميالمتحليمنكتاب(م1901=0945)عامرضوان

أهـلعلى،لهاطظبةوأقامذلكإلىرضوانفأجابه،طاعتهفيالدخول

وقد.ا2(دقاقمنوانتزاعهادمثقومهاجمةالفاطميالجيشمعالتحالف

ءددلديه-فرذلكوعندأصابيع)3(أربمةللفاطميينرضوانخطبةاستمرت

لهمفاستجاب،واستحظهوهذلكعليهوأن!كرواسقمانرأصهم!الأمراءمن

(منهاهصدرممايمتذربغدادإلىوأرصل،)"(المباصيّللخليفةاططبةوأعاد

.لرضوانوالمس!ريةالماليةالتحهداتبتنفيذملزمينالفاطميونيمدلموبهذا

همهساروقد،-لفائهأبرزمنوحليظ،لرضوانقويأصنداَصقماقظل

.3!6-5/593المبر،خلدونابن،!.ا.9.ال!مل،الأثيرابن(1)

،الجوزيابنصط37811،حلبتأريخ.الطباخ،133صدثق،ا)قلانياق2()

.(5،122نحطوطة)،الاربثاية،النويريء(21!/3/27نحطوطة)،الزمانة6مر

.8،مىمصرأخبار،ميسرابن

.(52/42مخطوطة)،الارب!ايةيريالنو،091001ال!مل.الأثيرابن3()

ميسر"ابن،01/009الكامل،الاثيرابن،339صدمق،القلانسيابن()4

.الزماتةمراَ،الجوزيابنمبط،1/78،صلبتاريخ،الطباخ،38صممرأخبار

vاr/1مخطوطة) 2)v.عثا2(،52/4)مخطرطة،الإرب!اية،النويرىGibb, Damasc

25..chronicle.P

.09/009الكامل"الأفيابن()5
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إلا.وخالفهرضوانعنانشقّالذيالدولةجناحلقتالحمصإلىتوجهعندما

الىالصليبيينمنقوةبتقدمالأخباروردتحتىمنهاا!زبواأنهـاأنهم

نأ،أخيراَرضوانمعتحالفقدكانالذيياغيسيانفطلب،أنطاكيى"

مسيردما:وقالذلكفيعارضهمقمانلكن،الصليبيينللقاءهتاكإلىيتجهوا

ونمودبهااهليوأنزلبهاونتقوى،عليهاالمتغلبينمنوأخذهابكرديارإلى

هـ=19،)لهمامغاضبأحلبإلىرضوانوعارفاختلفوا)11أولى،-صإلى

الىوانضمامهالأخيرعنسقمانانشقاقنيسيأذ)كوكان،(م6701

.)2(دقاق

بكر،ديارعلىالاصتيلاءفيالملحةرغبتهعنلحلفائهسقمانأءربوهكذا

امينأوءكاتا،-ثةمنأعدائهضدصروبهفيلهعسكريةقاعدةواتخاذها

فيالأولىالبادرةالرغبةمذهوتمثل.أصرى%ثةهنأرتقبنيلايىتقرار

ومر!زاَلهمقاعدةاتخاذهاصيثمن،،ممرديارتجاهأرتقبنيسياسة

وربما.وجيزةمدةفي!3تحققالذيالأمر،المستقبلفيالحربيةلحمليا!م

،بت،كقرالقدسعلىالاعمادجدوىعدم،العائلةكبيروهو،صقمانأدرك

(ثهربعدبوضوحذلكتبينوقد،الفاطميينأطمماعمن(قريبلوقوعهانظراَ

فلائل.

واندصار(م7901=195،)عامالصليبيينضدأنطاكيةموقمةوبمد

نأويظهر،هناكإيلفازيباخيهولحقا)قدسإلىصقمان،عادالمسديخا)13الأءراء

.331-2/921الحلبزبدة،الهديمابن(9)

.9/377حلبتأريخ،1)طباخ،الصفحاتنفس،الابق1)صدو3()

الثالث.الةصلانظر(كا)
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الماءي،العامنياعتقلهقدكانالذيدقاققبلمنصاصهاطلقئدكانهذا

ذلك.إدرالندسالىتوجهوأنه

املص:سعوط

إدْ،ممدودات(شمرصوى،ذلكبمد،أرتقبنيبيدالقدستبقلم

فدطينقاعدةباعتبارهاعليهاالاسثيلاءلاعادةبطمحونممرفيالفاطميونكان

استفلواماو-سرعان.إياهالسلاجقةاةقدممااستردادلهاولةارت!زونقطة

عندالصفيد!نأ!-،ماند-،رعمإفى،أمرائهموئخاذلالأ!اكضففرصة

بدربئالأفضل،الممريةالجيوشأميرفسارءنهمكبيرعددومقتلانطاكية

01%)شحبانفيالجالي ILA= A i Itوأدرك.القدسإلىةواتهرأسعلى،(م

!مولكت،لهمالفوريةالمساعدةتقديمدقاقحليفهمب!م!نليسأز،الأراتةة

،الر؟نب"لقبائلماطهـبيةوالمقدرة،ا)مظيمةالقدستحىصيناتبأناعققدوا

اَمراء!نأيأو،ددإق)1(منالنجدةتأتيهمحتىالصمودمنستمكنم

.الأتراكأوادلاجقةالثام

عهماوابنإيلنازيوسقمان:أرتقبنيأمراهمهظمنذاك7الة!سفيكان

منكثيروخلقورجالهاأةإربهمامنوجماعة،)2(ياقوتيأخيم!اوابئصوتج

لتسحقيقادلميةالأساليبيذحأن،البدايةفي،الأفضلوصاول.الأتراك

ءيرمنالقدستسليممنهمايلتمسوإيلض-ازيمقمانمن!فراصلغرضه

)1(267-265/1.,Runciman, Crusades

الفدا،برأ،243صالبثصرأحبارمختصريالمكلابن،01/001الكامل،الأثيرابن(2)

،44-5143المبر،خلدونابن،2/11افتصرتتمة،الورديابن،2/922افتصر

IAA.
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علبهونصبالبلدبفضالبدأذلكُوعند.يحبباه)فلم،دماهسنكولاصرب

واصتمر،215(صورمنمواضعهدممنتم!كنتالمنعنيتتمنكبيرأعدداَ

،القتالفيالاشرارقررواالتر؟نأنويظهريومأ)3(وأربميننيفااط!ار

كلوواطئ!وهالأفضلإلىأرسداإذ،بجانبهميكونرالمالقدسأهلأنلولا

القدسوقواتهدخلثموكنلهم)4(فاستجاب،الأمانمنهوطلبواالبابفتح

الطاءلهمواجزلوأ!صابهماوإيلغازيسقمانإلىأصنصيثبالأهـان

(51(،ام890-461ء)سنةمنشوالالماشرنيدمشقإلىافارو،وأطلقهم

.%5rصدمثق،القلاؤ-!ابن(9)

،01/509الكامل،الأثيرابن،ا)صفحةنف!،السابقالممدر(2)

267/1,..Runciman,Op. cit

.Rumciman,Op.,.01/501،267/1الكا!ل،الأثيرابن)3( cit

.15951الزاهرةالنجوم.برد!يتفركيابن(،)

،"مبريابن،01/501الكامل.الأفيابئ،135صدصثق،القلانيابن)5(

تلم!نابئ،2/11افتمرتتمة،اررديابن،2/122افئمر،ا)فداأبو203صافتمر

388،!44-5/43المبر.خلدونابن،5121الاصلامدول،الذهي،(1/16وفياتإ

ابن!278مىتأريخ،القرماني،38صمصرأخبار،ميرابن،463-464

،بريالنو!(9/313327)مخطوطة،الزمانة7مرالجوزياينصبط،18981روضة،الشنة

،(،29/ة)مخطوطةاصافي1المنهل،برديتفريابن0(26/33مخطوطة)،الارب!ا؟

.Inc.(605-..64/5مخطوطة)الجانعقد،الميني Isl. art : Sukman

,Ibnortok, by Zett ersteen, setton, A History of the crusades,31,1 Gibb

.thecaliphate, in setton.59/4 Grousset, Histoires des croisades85-83i1
الحرب.صبثيحن،(وفارسالبملبيمربم،)2/709ميةالإ!الثموبتاريخ،بركمان

948ء،عامالحادثةهذه)برادفي.عنهنقلراوالذبئالأئيرابنويخطى.38.صالأولىالمليبية

1941عامأنطاكيةمهركةبمدحدثتأ!اذلك 0 !9 - aنأالىليرنفالأئيروارن.م

جملفيالمبريابنيئطىءو؟زرلك،انطا!ةكلالأكراكاندصاربمدا)ةدصفياطمموالفاطب!ن

و)يلفازيصةكانأن(61551الزاهرةاكجوم)،بردييتفرابنويذكر.2945عاماطادثة

عليهأجمعمايخالفوهذا.جهةالىمنهماكلواتجه6خربابش،القدساصفلامبمدخرجا

اليهما.راحانهلهماالأفضللقاهمنالمؤرخون

VA
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وأةطمبفداد)1(إلىإيلفازيفسار،شرقأواتجهواغادروهاأقلبثواماثم

،بكر)12بديارا!يطةوالمقاطماتصوجفيممومتهأبناءبصحبةصقمان

.)3(الأرتةبةالمائلةعنهاانجثقتالتيالقوةالتر؟نيثكلصيث

:بندادفي)!لفازي

سائِرةقد،مغامركأميرأنهويظهر،بفدادإلىدمثقإيلفازيكادر

لة!اءالم!-ببمضع!للحص!ولهناكإلىذهابهفيرطمح،كانإقطاعه

البهضضدرمضهمومساندته،أمرائهموكباراللاجقةللاطينضدمته

اللجولىيخاالسلطانينيخاالصراعكان-!بفدادوملأنوما.الاخر

وظل،بميداَ-!اَبلغقد،ملكث،5ابني،وبركياروقعد"المتنافسين

بركياروقتمكن-خما(م!901=3945)عامصفرصتىتمقيدأويزداديتسع

نأإيلفازيءلىكانوهنا.المراقأنحاءفيلهاطظبةوإءادةبغداددخولمن

إليهأهـادقدعداصلطاناكانأنبمدسيها،الصراءهذاإزاءموقفهيحدد

إلىيقفأنفرأى،المراقثرقي-لمواننيالسابرقأبه-،إقطاعءiltrعام

عد)4(شحنةكوهرايينإلىازضامهوأءلمن،ءلميهأنحمالذيالسلطانجانب

311/مخطوطة)،الزمانة2مر،الجوزيابنصبط،09/509الكامل،الأفيابن(9)

.(61294مخطوطة)،المافياك،ل.بردىتنريابن،(آ227

(2)267/1..man,Op. citأRunc

()3(.Inc.151 art: Artukids, by .c cahen (New ed

في(الهاؤظأر)باط!دارت!ونماأضبهوء!ياللاجةةابتحدثهارظيفة:الخنة(4)

وإدارية،برلييةبلمعطاتويتمتع،مباشرةالاطانفبلمنصاحبهابمين،اطافرعصرلا

فياله!راطعنظام:أءين!ين)النظاممملالخارجينوملاصظةالبد)دارةعنالمؤولوهو

Nسنة.2.مجلد،صومرمجلة،السلجرقي 9 %- E.)
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الدولةأمراءكبارمنعددالتحالفهذاإلىانفمأنلبثوما،المراقفي

لي،بفداد!وبالتوجهعلىيستحثونهعدإلىوأرصدا،السلجوقية

منبحددبتحزيزمهذافأصع،العراقكلع!لطنتهام!تمادةعلىسويةيحم!ا

عدتأخرأنالا.الموصلأحاكربوتارأسهموعلى،الحراقكالنيولاته

نأإلىهؤلاهدةعأنصارهلنداءالاستجابةفيوتسويفه،بغدادإلىالتقدمعن

بينالاتفاقوتم،بركياروقللسلطانطاعتهميملنواوأنا!نظهرلهيقلبوا

وانتهاءاثممواقفهمفييصدرواأنعلىالأمراءوبقيةوإيتنريكوهرايين

يخرجانبركيىاروقإلىوكتبوا،يختلفواوألاواصدرأيعنالسياصية

وكان.بطانلأخيههنيظفروالماذبمدمنهميقاتلهمنثمةفليس،إليهم

أمامه،ترجدواصيثإليهمبالتوجهفأسرع!ثذهفرصةينتظربركياروق

وقد.بغداد)1(فيالسلطنةمقرإلىسويةوعادوا،يديهديخاالارضوقهلموا

محاولةمنبركياروقوزيرإنقاذمن،قصيروقتبمد،إيلض-،زيتمكن

.عد)12السلطانأنصارأصدبهاقاملاغتياله

استتص!ابعلىقصيروقتسوىيمضولم،الأخويئبينالصراعاستمر

وكأن،أخيهلصالحترجحالكة،بدأت-قا،،روقلبريالحراقفيالامر

منيحصللمإذبمد،الأقي-اههذاالاحداثتأضذأنينتظركانإيلغازي

ءسعانف!ز،ولذلك،لهوطاعتهإليهانتهائهنتيجةمكسبأيعلىبركياروق

يذني-لموانفيإقطاعهمنوضرج،عدالسطط،نتأييدإلى،نيةعادْما

-54!)101عاممنالحجة tوممهادلطانلاعشقبالتواتهرأسعلى،(ام

خدمتهماأحسنصيث،نجدادإلىطريقهمافيالمنطقةنيمرورروالدىسنجر

.(بأ159مخطوطة)ميافارتينتاريخ،الفارتي،01/909ال!مل،الاثيرابن(9)

.011199ال!مل،الأفيابن3()
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أعفرت،المتنازعينالطرفينيخامناوشاتجرتبندادوفي.طاعتهلهماوأكد

رصبصميثبفدادوأنصارهكلدودخولواسطإلىبركياروقانسحابعن

سيرةصوءمنالامرينعانىقدكانأنبمدفيهالهوخطبالحليةبه

.(9بركياروق)

يكونأننقضي-عهيايضور-صلر(وقحاأنالاخوانلبثوما

فارسكماليالبلارمنلهمديكونوأن،بركياروقسلطنةخمنالمراق

احتاجممممابالمساكربركياروقيمدهوأن،والجزيرةوالموكلوأذربهجان

5954)عاممنالاولربيعمطلعفيبغدادوممهعدغادرئمومن،إليها

.)2(المراقعلىشحنةإبلفازيعتنقدكانأندمد،(م2011-

تأمنوبدلأ،المطلوبالو%،علىالجديدمنصبهبمهامإيلفازييقملم

أصبابواجتثاث،شحنكيتهمناطقفيوالا-تقرارالامننثرإلىيسس

وذلكالفقهذهلا!تضلالجهدهيبذلنجدهمرنا،انحا!افيوالفسادالفتت،

تدهورمنزادالذيالا!ر،الثخصيةورغباتهمصاط،أ-ل!نالذساد

منطويلةسلسلةإلىالصهـاقهنالوسطىوالمناطقبضدادوءهـض،الاوفاع

وافتقد،والطاثفيةوالاقضصاديةوالمسكريةسيةالسبوالاضطراباتالمسثاكل

علىالقاررةوالجاعاتالقوىواستغلاللتجولمجالأ4المنطةوغدت،الاءن

الهخف.خداموا-ا)صلاح-ل

شهرأبمدأي،الحامنفسمنرجبفيبفدادشهد!االتيالفقتلكُتلكُوابرز

..4-.5/3المبر،ضلدونابن،01/011الابقامدرا(11

01/11الكامل،الاثيرابن(2) 23 - 1 2 t(57-5/56)المص،خلدونابنويشير

.بضدارفيشحنةالمماليأباعينبركياروقأنالىخطأ

)6(؟8
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إليلمضازيقواتبينذشبتوا)قي،الشحنكيةنصبإيلضازيتوليصنزوئل

ا)ةةلى،من؟بيرعددضحتثاوذءب،أحد!!ف-لإثرادفيدأهـاليو!ن

،اتر؟نا!نأز!ارهيجمعأنإلىإيلض،زيدفتبالانتف،مالرغبةإنحتى

ا،وظفينكبارواطإ-فةتويصطلولا،بةدادمنالغربيالجازمبويتقدمِك!ب

،(2عا)ش؟ياربرمو!ظةجماكبارأ-دءلىاقهضالقاءرإا)هامنفسفيقام.؟ا(ةلديه

ء!لمعفي،از-إء،أحد،ا)ة-صريكشتكينإزسالإلىهذادفعالذيالامر

فدا،الث-:مميةءت!بفيإيلفازيمحلليحل،(م3011-ء69،)عام

بهله"-فد4وقواؤرتدء-4ب!ربديارصةمانأخيهالىسلرأالمثلذاهذحمع

،بفداد-خوبي،الحا--،إلىتوجهأنا-ثماثم،ابدودالثحىنةمجاب!،في

،ثتإؤ--(-إة(..1ءةد-يثصدقةالدولةصيف،ديالمزبأميرهاوالتةى

إزيإيلهوهـةللي"داد.د-ولإلىلي-مىصن!صقاومةفياإمثصتركا)".لغرضه

.مهت،)كا(نجاحبمدءاثدأ

ص،ليا)رملمتطةةفيوء-ءرتوإز"رأسعلىسةمانزقدم

ادوةدبي%تو،ةرهـ-!نوصلمةد(لجدرداالث-نة)كفح!ن

بركياروقأذ!إرإلىهناكمنوأرسل(6905!الاولرديسع

أورفدادأوف،عءلىواطإ"وهت!م؟،ء،ا-4افتو-،،وصوله

متور*داردتولمنوتم!قاديرؤأء-ذ،إعالإسربضرورة

سةهانه-ووأإزيمماياة-إؤ،مذالمثءلىاذتة،صجاكرذو،4نف

3زدء،ةفاتثمكن!ثتحاتذوؤخمة-!ه!،ادليةدمنلهةاالف

.01!269)1(1).كاءل

.011131لص).كا1(2)

.331-لأ01123صلال!(3)

82

ا!أ،دادةبر

طا-عءفي،

قرب.م!لمرهير

"--!ء1،رالث

-رثعاثةتف

قاإتإطليفعب

ث9-!لتدو
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الدتولت،،طلباطلةأميرإلىممشضكينأرصلو.الطرفينبيناشتباكأي

ءلى"ت!ا!صوببالتةدموأصرع،طلب"مذافرةض،بركياروقطاعةفي

وأخيههذاإلىوأرسل،إيلفازيمعتحالفهءلميهنصّلماففذاَ،قواتهرأس

خ!بملباتدقاصا-ئالطرؤكناجتماعتمأنوما،لنصرتهمابتقدمه،مالهما

أؤصارةلموبفيا)رءبوألقت،تداد،منواعمةصةاطقثهلتوتخربب

إلاالاْس!اروارزةمتاتإساممايشوبطلت"،الجديدوشحنته،كياروق

أميرإلى4ربمالازكباريرسلأنإلىالخليفةدفعالذيالأصر،،أضمافهاثلاثة

ا)فتخةاز"شارءنالأهاليتذمرمدىءلىورطلحهعبثهءنبالكفيأمرهالحلة

نءءمفح!نادإبيتمأنشرط4الخا.ةاطابهذافاستجاب،والخراب

11)!!"اسيفاءيرةلميسلاإو"دابغد

الحكأميرفه،د،بغدادجم!مم!ت!ءادرالآخرربيعمنعشرالثانيويى

طيلاوةةتةدكانتأنبد،عدللسلط،ن!ةالخطبوأعيدت،بلدهإلى

ب!-،قامء،ولةعلىةف،أنالمزيدي"وحامةإيلفازيلبثوما،الفتنةأيام

لا-إطانؤي!-!اططبةأءإداو،واصطعلىلاسيطرةانصحابر،لدى،كشتكين

اطلمةميرأوجه-ثا،ءإثدفيةةلاثمةيهاابرناز"أ!دمن!مماكلوأناب،عد

كاتالتيالةتةبمدءخها)رف،انيفةبأليإيلغازيالأ!ةهـد!--ةابنه

.-ؤا)")2(إلىالخا-ةةفأ-ابه،بفدادلىأمماكأءاةد

***

وعد"بركياروقالسلطانينرينالسا!ةعلىاعالهسمنأ-رىجولةبمد

.413-21!/01ادكاءل!الأثيرابن(9)

."!فحاتنفس،ا)-ابقرامصد(2)
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وكانت،(م،011-7905)عامالاَخرربيعفيبينهماصلحعقدضم

رسلوصلتأنوما.صنتينقبلعلي!طالاتفاقتما)قيبتلكشبيهةلينوده

حهس-ئ،وبنودهبالملحلتخبره(ظهرالمت)الخليضةإلىبركياروق

،روقي9اراطظ-4باقامةالاسراعرفرورةوطالباطلافةديرانإلىإيلضازي

ذلكإلىفاجيب،الأخيرا!احابمو-بالحراقعلىصلطنتهتأكدتالذي

وعندءا،الأولىجمادىمنعثرالتامعفيالمذكورلللطاناطظبةوأعلنت

كلإلىإنسبالمؤصتينأميركان"،ةولالخلإة،إلىأرسلبذالم!اطلةأميرعلم

ومن،ا)!،هـةوشرطالخدء-بوابمبإخلالمن،إيلفازيمنيتجددما

استنابه،الذي(عد)لسلطاني!فحتهأردىفةدوالان،المراقبةإطراح

إيلنازيحمعفالا.،بفدادعنلاتراجهصأسيربل،ذلكعلىصابرغيروأنا

وأعلنبفداداطلمةأميرو!لأنوما،التر؟نمنأتباء،جمعفي!ثرعذلكُ

!دامحدوثمنخوفأ،قأ!ر:بغدادإيلضطزية،رق-قما،للخلإة"طإعته

،لبركياروقطاعتهءناطلةلأميريعتذرهنادَمنوأرسل،الطرفينبين

أملاكخمنهوحاوانفياقطاعهوأنوأخيههذابينتمتدالصلحبأتويماله

هذااتخاذعليهحفّمبغدادفي؟صصحنةأنهعنةضلأهذا،بركياروق

مفرإ!عائداَوقفلنظهـحليفهبوج!-ةاطلةأميرفاقتنع،الموةف

.11)4زامار

***

،ءديدةداخليةومثاكلفذ،إيلغازيثمحنكيةفترةخلال،حدثت

ث+تهالذياطريقذلكوأبرزما.صارمإجمراءأيإزاءهايترذأندون

.96-5/68المبر،خلدونابن،9،-.01/1381السابقالمصدر(1)

8"
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وأتلفءديدةأصاقعلىأشوالذي"(م1011-595،)ء،مبفداد

فيضد!اا)قااباتطرالافجراءمنادبغدعمالذيوا)خلاه(1اءفيهةموالأأ

لالزارعا)"إصةأهاليبهاقاما)قيوالنبالسلبوأص-ال،إخالي)2(االمام

إلىالغربيا؟إزبمنةطلالاتإلىا)-كانمنعددا،فطربحيث!،والبيوت

بئيتالام!رء-،ا)مماوالفتنة،)3(الخلاةةدارإلىوالالتحاءالآ-هـ،ا؟،زب

ا)ةهـىفسدأ-يث،(م2011=ء،69!ا)ش؟نء!هـاأأ-د،شتحينأنو

علإثماوفرضللخلإفةبمهtْسةت،وا-ةجز،إ--اريةأ-،واتعلإ،!وةهـض

أننقواوممروهـاقدالسلاجةةكانا)قياقالأصمنءدداَوءدم،الضوائب

.اء4)14الأ!والعليها

،لمفدادبيالضسالجانبكلن-،بالافإلىاكمرطةاف!رتالضإليالمامفيو

-د!،هؤلا?ندإيقافمناص!خةايتحنوا،عامهمارينا)5اصآ-لاهببب

إيلف،زيي!ةفولم.يزض!مرويحرقونفى-لمبو!ما)ض"فاءيد!ونذكانوا

منأحدف،مااصض"لالقرربل،ا)ةتةةْمذهتجاهلصي1ءوةفباف،ذالث-خة

ادبةداغف-اءءلمولما،إشوةاعلىواط!ولإخاسارتمباةيامافيافطرابات

تقسيطعلىالاتفاقوتمالخليفةديرانإلىبثوىزةهـصوا،إرإةازييبيته؟!

كنلأمااوقصدواالضة،ءذ)كفأهالم!"للث-ةةليدةعلاْه،،نياءلمما11،لمنء-لمغ

."1)ْاتإكطاونبة-

.231-91131رقا)-المصدُا(1)

...31ث91بقا)-.ارا،صد!2)

ا)صفحة.تفس،ا)-ابقإصدرا)3(

N/13ادايقا!درا(4) e.

.01/949ال!مل،الانيرابن،ern-9/137الارق1)صدر(5)
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عاتقهءلىم-األقتاقياالالتزاماتبتنةيذيقملمإياة،زينج!د!أنوهكذا

ؤأ!وا،اكاسأن-ئا)ظلموزثمرالفتنإممارةفييشاركوراح،ك!ث-نةوفيفته

.11زي)ابوافيرذك؟،،به

للساطانولاءهأءلمنأنمنذهـفه1)-ابيةصياست،ء-صّإيلغازيأنويظهر

إلىإلىاضازيوظةةعادتوب!ذا،ساطنتهخمنالمراقءداالذي،بركياروق

فيا)ير؟نف،د،ءظم(م54684011-)!،مففي.وض!االطبيمي

وما.اطريقاوةطحالالأءو!بااكأادوؤ!وكانوا،الثرقيةالحراقجهات

،زيإ!إتؤة-ام،-د؟!أ!الهمفيابماوزو-شالمذكورةا)-خةدخلتأن

(امح!ربنبرالم!)1)ةويمما_4أتادنء!نإذ،-د!عندلإإقاؤ!م!إرمبإجراء

رإكدأدى،!عنهاا)ةسادوءنعوحيارو!!برةظها،أءرهواكطقةتاكعلى

.)13المتطاولةالاْيديءنهاو؟فا،ةطةةوحمىي!ونماأ-صنعلىواجه

***

ء،مص!إعفيوتو-"،بركماروقساط،ز،ءساندةفي-!دهإللض،كأيدذل

بمار،ادبةدال!التوجهعلىو-ث"4إقابب،أ!ةكانالى!م011،=ء84!)

وتوجهلها)-لمطانوايصت-اب،ف!هشب-،ردبرمنهـتالكبأنشرلأنه

بهدفيإرإتازفظل،ا)طريقفيتوؤجماأن)ءث!،ولكنه،هناكإلىبصحبته

--ةرأسعلى،رخدادؤدموا-قماءصهسار--ث،صاكشاهنولدهتا!،دْلك

إباةازيلبثوكل،،-ملمربنا)قاسمأبوالوزيرلهملاسض4ء،و-رج،ؤ،رسلافاَ

،بر؟-،روقيْ،لم!شاهاططبةإقامةوطلباطلاة-"ديوانإلىتو-،أن

.138-191371)ختظم)1(

.0811،1"كامل،الأ!يرابن(2)

Al
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.المذكور)1(السلجوقيللاْميروضطبللثبالىفأجيب

وب-د،بفدادالىقواتهراسعلىنةدمماسعانعدالساطانولكن

ماثم،ا2(هناكبموجبهلهوخطبالصلمحعةدتمأهرائهامنمجديةءيرمقاومة

سفقرقاَبدلهوعيَنشحتمميت!اعنإيلضازيءزلأنبمدبفدادءادرأنلبث

خمماأاوبىف.بكرديارصوبتو-ثأاقامرايلفازيإةترك،البرصقي)13

طهيعةكبيرحدالىأوض!ت،والمسكريةا)صياسية--اتهمنمهمةمرحلة

ا)ةتنفيوضونكانواألذين،الممدذ)-كأمراءمنلكثهـيرالنفسيويئالت!

،وء-ممريصيايصجام!بعلىلل!صول،والهاطلبالحقاتإة،مراو،قودون

ا)ةوللإيلة،زيالإنصاففن-الأيةوعلى.إةطإءإتهموأملأكهملتوسبعأو

ترضا!قيادإطررءمصدللسلطانبةدادفيسلمهبداية!نذتإصمأوةجابأنه

ولابنهالاَخرو5لهأخلص،لبركياروقولاءهأعانعندماوأنه،منصبهلها

كرلموانالعراقفيوإقطاعاتهبة!ادفيمنصبهذلكوقدكافه،بمدهمن

بكو.ديارإلىالمراقومفادرتطإقالتهفوروغيرها

بكر:ديارفيالأرتف"رات6vl(ولىءؤ-صم!ممان

رهـدسروجالىاتجهقدكانالذي-إيلفازيأخو-أرتقبئ.سقمانأما

،نشاطهناكمنبردأفقد،(م7901=ء4!1)ءامللةدسالةإطبيناحتلال

الرئيسي،هـدفهيحفقأنبواسطتهاشطاعالنطاقوالعوسياسيأعسكريأ

والتجمع،للاستقرار-،نقاطبكرديارفيالرئيسيةالمراكزبمضاقئ،ذوهو

.2V-171)مبر،خدونابن،اث3-9ث0211ادكامل،الاْثيرابن(1)

.549-01/441ال!امل،ئيرايابن2()

.946-5/468المبر،خلدونابن9/4390المنتظم،الجوزيابن)3(
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يسهمأنالنثاطبهذااستطاعأنهعنفضلأ،منافسيهضدالضرباتوتو-يه

الأولىالمنظمةالموا-ثاتبحقتمدإسلاميةوتكتلاتأحلافتشكيلفي

ومهارتهالثشصيةقابليتهعلىذلككلفييمتمدسقمانوكان.)1(للصليبيين

علىيحتمد؟كان،121"رأيذاداهيأحازمأ"كانإذ،الفائقةالمسكرية

القوىدا"!أتمونهكانتالذيالمددهذا،التر؟نأتباعهمنالضخمالمدد

،الأناضولرجنوبيمwالثوضاليوالفراترممرديارمناطقفي،التر؟نية

فيالتر؟نزمماهمنكبيريئزعيمينكانا-قبلهمنوأباه-سقمانأنباعتبار

المناطق.هذه

يتةهـغيقويحليفإلىويمتندظهرهيؤمنأنالبدءمنذسقمانحاول

طيلةتدماتها3(لهموقدمدمثقح!مفحالف،بكرديارفيضرباتهلتوجيه

،(م1011-59057901=-!14)القدسمنخروجهأعقهتالتيالستين

عاموفي.بكرديارأحداثفيللتدخلالةرصبنتهزا)فترةهذه%لالوكان

(5941011 - Aبلادفي(-وى)فيالمو!-لء،آكربوقاتوفي،(م

القسمرأسعلىأ!راثهيير(شقرجة)ؤ-،ر،اتهمارإءنبميداَ،فارس

الر؟ني"موسىكاتبواالبلدأعيانولكن،لكسلهاالموملإلىةواتهمنالأكبر

اليلد،إبليسالواردءوه،كيفا-صفي؟هـبوةاءننائبأاكزفآوكان

حمعأنوما.الموصلودخولسنةهـ-ةعلىالقضاءمنهـذاتمكنماوصعان

نصبينعلىزحف-!،بذلكممرابنيرة%شص،حبجكرمشالدولةثهس

تقاربفلا،الانسحابإلىيضطرهليمإليهموسىفتةدم!عليموا-خولى

الئالث.الفصلانظر(9)

.09/469ال!ملالاثيرابن)2(

.(آ001ررتة،مخطوطة)،الأعلاق،شدادابئ(3)
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الموصلالىموسىفهربجكرمشالىوانضمواب-ندهغدرالمسكران

الاضتمانةالىفاضطر،طويلفترةجكرمثىصاصرهوضاك،بهاوتحصن

كيفا،"حصنإعطاءهعليهوعرضبكرديارفيصينذاككانالذيبسقمان

افطر!ص،،4إليوتوجهسقمانفأجابهإنجادهمقابلدينارلاف7وعثصرة

ل!نوسقمانلlلاتقهموسىفضرج،الموصلعنالانسحابالىج!كرصئى

سقمانوانقامب،أصحابهفكثتتالطريقفياغتالوهأنلبثواماغلانهبحض

المو!لإلى-*كرمشتفدمبينما،عليهفاستولى،يفاأحصنإلامسرعأ

المراكزأحدعلىاط!حوللسقمانتموهكذا،أهاليهاا91كرحيبوسطودخلها

تألبثوما،هناكممتل!تهلتوسيعقاعدةلاتخاذمابكرديارفيالحصينة

المقاطماتبحضكلوسيطر)12منهاالقريبراراصصنقليلبمدإليهاأفإف

.3(االشمالأقصىني

ء-لىسقمانالظروفساعدت،(م2011-ء69،)التاليةالسنةو

كانإذ،ماردفي:ب!هـوهيديارمدتأممنأخرىمدينةعلىالاستيلا+

تالصاحبم-،و-ارب-وفاتهقبيل-7مدقصدقداوملاأصاكربوقا

الةمالأسفرحيثبكربرقاوالتقى،فأنجدهدصقمانمذافاستنجد،التر؟ني

ماردفي،بةلممةبهربرقااعتقلالذي(ياقوتي)أخيهابئوأسرصقمانهزيمةعن

،41-2/39ا!تصرتتة،رديالىابن،821-01/721ال!مل،الأثيرابن(9)

ب731ور")الأعلاق،ضدادابن4460-634و62-5/16المبر.خلدونابن

صلصالمهِتأريخ،الصالْغ،(باختصار)،21632فتمرا،اا)فأبو،(8296-

.ب،9ورتةشدادابن(3)

)3((.Inc,Isl. art: Artukids. By .C cahen( New ed
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منهفطلببركياروقللسلطانمفنيأ(كسرىلجاوددعى)صاحب!،وكان

فمضت،الوقتمنفترةحبسهفيياقوتيوبةي،إياهافأقطمهواممالهامارديئ

تأياقوتي،رأى،ذلكإلىفأجماب!اإطلاقهوسألتهكربوقاإلىأرتقزوجة

الطرقوبث!هناكمنويسعى،استهوتهقدكانتإذ،يئمارفىمنقريبأينزل

.التر؟نمنعندهبماعليهاللاستيلاء

المغني!،صبيهافيطمهواةد:ماردفيأطراففيالمنتثمرونالأكرادوكان

مودةبينناصارفد5:يقولياقوتيفراسله،ةعد)باَمرارأممالهاعلىوأغاروا

الأماكنعلىوأءيرالأكراد"عتأمنعبأنبلدكأعرأنوأريد،وصداقة

ذلك،فيالمغنيلهفأذن"الربضفيوأقيم،بلدكفيوأنفقهاالأموالو7خذ

بكر،ديارمنواصةأماكنفيمستمرةب!غاراتيقومياقوتيأخذثمومن

ويمنيهميكرمهمهوفأخذللفنيمةطلبأمارديئقلمةأجمنادبضاليهينضموراح

اليهانفمأنالفاراتإ-دىفيواتفق.إليهفاطمأنوا،بشيءيمترضهمولا

سبقهمثم،وتقييدلمعليهمبالقبضياقوتيأمرءادوافلا،القلمةجندمنعدد

يجيبو.،فم،أعناقهمضربوإلاالأوابلهيفتحواأنأهليهمونادىالقلمةإلى

فدلخما،الأبوابلهوفتحوا!دبدهتنفيذخافواوحيمْذاك،أحد!فقتل

إلا،المجاورةاكإطقعلىويفيرالجوعيرمعهناكمنوأخذ،علمهاواصتولى

لجكرمش،التابمةسرابئجزيرةعلى4غاراْإ!دىفيقتلأنيلبثلم(نه

يدها،حةبثأروطالبتالتر؟نوجممتصقمانابنهاالىأرتقزوجةلْمضت

سراَهـذااليهفبهث،وصاصرهالجكرمشالتابمةنصيبينالىصقمانمتوجه

مبرراَالم!نوكادرسقمانفاصتاله،نصيبينعنليرصلالمالمنضخمأمبلفأ

قدياقوتيأخو(علي)وكان.قاتلهيحرفولااطهـبفيقتلياقوتيبأنذلك

غادرماأنلبثوما،لجكرمشطاعتهواعلن،شقيقهمقتلبمدمارديئتولى
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نإ5:لهيقولسقمانالىهذافأرسل،أيضأعلي()احمهاَأميرفيامستخلة،

اليهابالتو-4سقمانفأصع.،جكرمشالىماردفييسمأنيريدأ%يل!ابئ

تقدموحينذاك،(م2011-6945)ءامعليهاالاسثيلاهمنبكولةوتمكن

عايهااستولىبأنه!مانفأجابه،ا!قلحةإعادةطالبأأخيهابئأعلي)اليه

عليهاستولىقدكانالذيالحورجبلإقليموأقطحه،الأرتقيةللأمارةتقوية

.11(إليهونقله،ذلكقبيل

جكرءشبلأدعلىاتهءارخلال21(المينرأسءلىاستولىقدياقوتيوكان

إلىفانتقلتقفلأنإلىيدهفيوبرقيت،(م52011=694)عام

.)3(سقمان

""

أدممنعددعلىيستوليأن،فقطيىلمتينخلالصقماناستطاعومكذا

وماردين(كيفا)صصنوفيامةب!رديارفيوالاقتصاديةالصكريةالمراكز

-مءحيث،كيفاوحصن!اردفيلامارتيقاعدتينبمدفيهاأصبحااللذيئ

الكياتمؤسسسقمانيمتبرذلكوعلى.الأرتةيالبيتفروعمنفرعمنهما

10147)!مل،الأثيرن41)1( - 9 f -/k N،023-23612افتصر،ا)فداأبو،

،467-77،661-5/57الصر،خلدونابن،2/69افتصرتتمة،الورديابن

،(ب43ورقة.4مخطرط،الجزيرةقم)الاْءلاق،شدادن71

237/1,Cahen. Syrie du Nord

.(2/02بلدان،ياقوت)وأرمينيابكردياربينكبرةكورة:جرروجبل

البونمياهفيهمانكثر،نميبينمنقريبةبكردإرفيكبيرةمدينة:الهينرأس(2)

.(!293/انبلد.يافوت)

.(ب34مخطوطة)الأعلاق،ضدادابئ(2)
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منأولوباعتباره،المجمالهذانينشاطمنبذلهبما،بكرديارنيالأرتقي

الأراتقة(نعنفضلأ)11أرتقبنيلاضقراركقاعدةالمنطقةهذ.أميةعلىأكد

فيمحمالتيالقصيرةالفترةفيدحهـإلاديارفيإمارا!موصدةيشهدوالم

انقسمتحتىتوفيأنوما،(م4011ة2011=8945-69،)سقمان

مماقليل.صيتضحكيفا؟وحصنمارديئإمارتيإلىهناكممتل!ثم

سياصةيثبعأنرأى،دكرديارمدنأدممنعددأسقمانضمأنوبحد

أكأيصلان،قلجاستولىفحينما،المنمَطةفيمر؟زه!ثبتكلهناكالأمراءتجاهودية

بدءوة،(م5011-8945)عامميافارقينعلى،الرومسلاجقةصلطان

صقمانوكانبكرديارأمراءممظم،الطاعةلتقديم،لد،4حضر،أهاليهامن

.)2(بينهممن

المامنفسمنصفرفيزفيإذ،طويلأذلكبحد،اطعفيصقمانيستمرلم

(4684011 - Aحملةأصرعلىوكان،دمثقطريقعلىالقريتينفي،(م

وأشارالطهـرقفيفمرض،ا)!ليبيينفدطرابلسماصبلنجدةبهااتجه

رفضولكنه-إمارتهمقر-كيفاصصنإلىبالمودة،مراراَءلميهأصحابه

.)13كيفاإلى،قواتهبصحبةبهوعادابراهيمابنهحملهوفاتهوبحد،طلبهم

،339-2/126الحلبزبدة،المديمابنانظر(9)

)نحطوطةالأعلاقشداهـ،ابئ،(2!2صالمنثورالقم)ميافارقينتأريخ،الفارقي(2)

5(ب-0012

-01/509الكا!ل،الْاثيرالن،471-6،1صدمئق،القلانسيابن)3(

ابن،2/61افتهستتمة،الررديابن،،03-2/923افتصر،الفدابرأ،6،1

-4/5822النركيالأعلامقاموس.ماميوانظر،684وVV-5/07المبر،ضلدون

.(ب1/3/302،نحطوطة)،سبط،782عىتأريخ.القرماني،8652
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:)يلفازيودورالأراتعةانعسام

إلىوملقد-بضدادثحنكيةمنالمامذلكخلعالذي-أيلفازيوكان

اطصونوبمض91مارديئ)علىيد.يضعأنواستطاع،الفترةهذهفيبكرديار

،عقمانبئلإبراهيمفصاركيفاصصنأما،21(المينكرأسالأخرىالأرتقية

.)3(داودأتوهبمدهفماء!"تونيانهذالبثوما

غدت،قسمينالىدكرديارفيالأراتقةإمارةانقسمتالفترةهذ.ومنذ

وغدا،بدهمنوأرخاؤهأرتقفيإيلغازيحصيثأولاماقاعدةمارديئ

صلأيتبعوكان،أرتقبنصمانأبناءفيهوحمأخراماقاعدةكيفاصصن

حسبوتتقلصتتحكانتالتي،والقرىاطصونمنعددالامارتينهاتينمن

جهةمنطقةالمففيا)ساسةالظروفوصسب،جهةمنوضنهمالأرانقةتوة

نيالإمارتينلتوحيديسمىأنالبدايةلىالطرفينمنأيمجاولولم.أضرى

علىبل،توصيةبمر،ولاتوللقيام،بهاالىقةالأ-طار!ابهةواحمدةإمارة

التدهورمنكبيرأصداَتبلغالامارتينبينالحلاقاتماكانتكثيرأالمكس

خلعلولااًنهإلىهناالاشارةمنبدولا.والتخريبالحربدرجةإلىيصل

ديارإلىالعراقومضادر-4،بالذاتالنةهذ.فيبفدادثحنكيةمنايلفازي

بأيديمو-!ةسقمانأنمثاهاالتيالامارةتبقىأناهمتمل!نل!ن،بكر

أبنائه.

.2032/افتصر،الفدابرأ()?

.(ب43مخطوطة)الأعلاق،ثدادابن(2)

تأريخ.،اقرمانيا،2/022افتمر،الفدابوأ،8212ورقة،الابقالمصدر(3)

.8،3ص
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اضفلالني،ضمانأخيه!ياسةعلىمارديئأميرإيلغازيصاروقد

51الأمربمضإلىالانظموفي،بكرديارفيوالمسكريةالسياسيةالأحداث

ممتل!تهتويعأجلمنوالتكتلاتالأصلافوتشكيل،الاَخرالبمضضد

بالملك(م!601هـ=ا99)النة-التالبةمنرمضانفيفاجتمع،اكطقةني

بئكألي،الأمراءكبارمنعددإليماوانضمحلبما-بتتشفيرضوان

بنيةماوغيرفارسأمراءأصدصباوهوالأصبهذ،صنجارصاحبآشأريصلان

بلاد!اجمةأولأيقومواأوعلصهمإيلفازيعرضوقد.الصليدج!!اربة

وةواثاأنفسهموتقوية،عليهاللاصلميلاهمحاولةفيالموصلصاصبجكرمش

ذلك،علىحلفاؤهافقةه،الصليبيينلقتاليتؤجهونثمومن،وأموالها

لجكر!ش.التابحةنصيبينإلىفارسلاف7ءصرةرأسءلىرمضانفيوتقدموا

بالبلدت!!توا،القواتبمصْمعأ!صابهمنأميرفيفيهاأنابقدهذاوكان

فيأمابهجرحإثربلدهإلىعادأقصنرارصاحبلبثوما،المهاجينوةاتلوا

هـلىو-لمفاؤهرفوانبهقامالذ!بالهجومجكرمشعلموعندما.القتال

،الخداعأس!بأولأيسيتضدمأنصاولأنهإلا،لقتالامالتوحهقررزصبجم!،

طلبأخرى-ثةومنأميرمضدوأفسدمواسمالهمرضوانقوادإلىفأرصل

مع-اليهيحتاجماويقدموالرضوانالطاعةيظهرواأننصيينفيقواتهمن

وعقدانسحابلقاءالطاعةلهيبذلنفسهرضوانالىأرسل؟-الحيطةاتخاذ

دًوغيرأنتءهـفتالذي،إيلغازيعلىقبضتإن،:ويقول.ممهالصلح

جاهوقد.)91والسلاحوالأموالبالرجالوممحتمعدُفانا،وشرهفساده

الشكسادماةدإيلفازيورضوانبيىالملاقاتفيهكافتالذيالوقتفيهذا

ليثمالاْحْيرنولكل،إيلفازيعلىفقبضواأتباعهمنجماعةفأمر،والتوتر

.NOT-01/159ال!كامل،الأنيرابن(9)

6"
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وقام(جندهابمماونةنصيبينقلمةفيممتقلمن-قليلبمد-هرب(ن

الانصحابالافافطهـهذا،رضوانممسكراتبنبذلكإثرالتر؟نأتباعه

.حاب)1(الىوا)مودة

عقد!لىاعتماداَللترععالأولىمحاولتهفيأخفققدإيل!ازيرمموناوب!ت

ذإ،عؤمهعنخه،!الف!ثلهذاول!ن.المنطقةفيتكتلاتإةامةوأ-لاف

الأحداثمجرىفيبدلوهأدلىأن(م7011-0055)اكاليالمامفيلبثما

.ناك5وا)صمكريةالسياسية

منالأمراهعددفيمافطمع،ا،و!لصاحب-حرمث!توفيالمامذلكفةي

الرومسلا-قةسلط،نأرسلانقلجالىأهل!،فأر-ل.-ة،وجاوليرأصمءلى

نصيبين،و!!حققوا-"رأسعلىذا5فسار،ا)بلدالطلبلموايستدعونه

الأءهـاءمن-L-jوءإياخازيبهاتصلحيث،قواتهتمزيزيتمريمامناكفأقام

سنجارالىر--لحقبذ)ك-،وليحمعاقو!،.%حهـمشواتوبمض

إلحاحوإزاء.وحلفا.4أرسلانقلجتحركاتضدالا-تصدادأمبةءلى)-حون

ودخلهاالي!اءذاتوجه،مديأتهملتمبالاساعأرسلانقلجعلىالمو!لأءل

علىءادرهاأن)بثمىاثم،نصاب"إلىالأصورأعاد-يثر-بأواخرفي

فةإرته،اختلفواصقءدومرقوةؤلاء5حمعأنوما،-إوليلاةإء4ازةوأكمار

عقدقد-،وليوكان،آخرونفلوكذلك،بلدهالىعازدأاَمدصا!ب

يذمنا)مشرينفيالاقاءوكان.قوةذالمثفزادهأعدائهفدر!وانصع4(-إ

الىزقدمأنجاوليلبثماثم،لمهومقتقلجان!زامأسةهـعن-يثا)ة"دة

0132-5/931ا)م!ر.خ!ونابن،ا)صفرةقس.الابق1،مدر(1)

0247.Cahen,Syrie du Nord P
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.)9(فيهاالسلجوقيعدالسلطانخطبةوأعاد،وملكهاالمومل

مستفلأ،عليهاواستولىنصيبينإلىالمحركةدميدصارقدإيلغازيوكان

.)2(ابنهفيهاأنابثم،الموصلعلىبالاستيلاءجاوليالاميرا!ماكفرصة

يئيراانالاثنانوحاول،لجاوليحليفأالوقتذلكمنذإيلغازيغدا

أمير(مزيدبئمدقة)ساندا؟عدالسلجوقيالسلطانبوجهوالمئاكلالفتن

موقفهءلىلهموافةخهماءنيخ!برانهاليهوأرسلا،الساطانمعصراء،فياطك

أدىلبصا،طلبههامققواتهمارأسعلىإليهللوصولمستعدانوأ!ما،ذاك

الحربفأعلن،يتسعأنقبلالفتنمصدرعلىالقضاءنييسرعأنالىبالسلطان

بماوليوحليفهإبلت،زياتخذوربما.)3(رجبفيقتلأمنوتم!كنصدقةعلى

،أوامرهبإطاء"يتملقفماعليهمانفوذهمنليتخلصاالسلطانمنالموةفهذا

يؤيدوعا،)14الصلميبيينلقتالبالتوجه،ا!ليينالأمراءالىيصدرهاكانالق

إرسالإلى(م8011-2055)الةاليالمامفيافطرعدالسلطانأنهذا

بدلىولايتهافي)يحىلالموملإلى،ا)خونتكينبنءودودوهو،أمرائهاحد

دوتجاوليفانسحب،كثيرةأبانفيالساط،نيحصيكانالذيجاولي

هنادًمنهـ!أميروأرسل،لايلغازيالتابحةفيبينإلىواتجهتذكرمقاومة

نأيينبتلهوعداءماال!لطانمنخوفهماأتوأعله،بهالاجتماعوطلب

نأبمد،نصيبينوغادرذلكإلىإيلغازييبهفم،منهالاحتماءعلىيجمحهط

الين،751صدءصق،القلان!يابن،!96-011061الكامل،الاْثيرابن(9)

.(ب582-ب2ها!311)ءخطوطة،الزمانةمراَ.صبط.159798-المبر"خلدرن

.(936مخطوطة)الاْعلاق،ثدادابن(3)

(r)969-065119الكامل،الأثيرابن.

.(والمليبيونالأراتقة)فصلنيذلكتفاعيلصترد(ث)
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ذلكجاوليعرتفالا.مارديئالىواتجه،جاوليفدشثابالدفاعابنهأوص

الأولى،المرةفيطلبهمامنهيطلمبم!نيةايلضاز!ماالىوأرسلنصيبينءنعدل

مارديننيبإرإفازيواجتمعهذاوصل!أنفا،الرسولإثرعلىبنفسهوسار

ذ)وووراءمنمستهدفأ،وحدهالقلحةالىجاوليبدخولالأخيرفوضءصق

نأرأىو-!نوخدمهإليهقامإيلغازي6هرفلا،قلبهوتأليفاليهاسمالته

ممهنزل،صبيلأدفمهالىيجدولم،متوج!منهغير،فيها)ظنمحسنصليفه

منفترةوحاصراه!سنجارعلى!اكمنوزصفانصيبينظاهرفيوعسكلا

وكان،الرحه!ةنحووصارا!تركاها،الصلحإلىصاصبهايجبثمافلم،الوقت

الفرصويتركنالخلافلهويبطنا،صاءدةلجاوليدظ!رذلكخلالإيلغازي

ليلأإياة،زيمرب-قالخابررأصالمنعرابانوصلاانوما.عنهلينصرف

منيدهفيماإ!لاقالى-اولياضطرالذيالأمر،م!نيةنصيبينالى"واقي

.1()طارتهومحالفتهمالصليبيينأصى

قي-اهالمترددالموتفان5اف،ذالىب!ياخازيأدىالذيالدافعأنوواضح

معا)صثاكلمنمزيدفينفسهزجفيرغبتهءدمهو،جاوليالسابقحليفه

يترلأقمنخوفأادلمطانص،نحافياحمادياوعدم،الموملفيادسلاجقةنواب

يضريماواطصونإواقعامنيملكي!نلمجاوليأنعنفضلأ،4عقاليبه

لذا،إكاسبامنمزيدطااطصولأجىلمن،سبيلفيبالتفهحيةإبافازي

نجحوقد.إليهايجرهأنجاوليحاولالتيالمدائيةالياصةمنا)خهربصاول

الزمن.منمحدودةوقرةالىولوفحلأذلكفي

.،83و504-404و5/84المبر،خلدونابن،073119الكامل،الأثيرابن(1)

الثالت.افصلاوانظر

79)7(
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كانماكلعلىالاصتيلاهعلىعلحقالمو!لفيمودوداستقرانوط

-سرو!كذا.ذلك)91-لمةمنفيبينوكانتالمنطقةنيالسابقينلولاكاتابحأ

حاولوقد.تتينمنأقلسوىيد.فيتبقلمالتيالهامةالمدينةهذهإيلفازكما

=2055)-رانأقطمهبأنلفازيإ)ستمالةمباشرةذ)!بمدمودود

الصليبيين.لهابهةالمحليينالأمراهتجميعفيالأساسىِلهدفهتحقيقأ()2(،ام801

عامو-قا،(م8011-ء205)عامأعقبتالتيالستواتوفي

بكرديارفيإمارتهكوسيعإيلنازيمحاولاتكادت(م90551115-

الهلاقاتميدانفيالةترةذه5خلال4نثإطممظموجهصيث،تتوقفأن

وأا)صمليصيينضدالنثإطهذاكانصواه،والثاما؟نريرةفيالصليبيةالاصلامية

-الفرةهذهطيلة-إمأرتهبقيتولذا.آخرفصلفيسيتضح؟لصالحم

ءاميفيعمادأنلبثماول!خه.توسعدونماالسابقةحدودهاعلى

ض"لهأتيحأن،وبحد(مهـ=0511116)،(مء-9051115)

،جيراذ،-إبهـلىإمارتهلؤ!بحعلى،نيةبكرديارفيللمملالوقت

نذاك7يرممهاكانالتنمياة،رقينصدينةمنرةتطعأقالفترةهذهفيواستطاع

ا-تلافذلكفي!تفلأالإتإج-صمبةضيحةثمانينالي-و،ادلا%قةنوابأحد

يليهاد،5وع!:.المدينةوضفتبدلهموسرعة،ميافارقينءلىا)سلاجقةولاة

)3(.عنهاالمداةمينوقل

إلىء!يفأتءلىإياة،ازيإظروفاهـسإءدت511التاليةادة"وفي

المناطقعنفضلأ،صلبوهيألاالثامكاليمدتألممنمدرنةإمارته

.(أ93ء-طوطة)الأءلاق،شدادابن(1)

.أ17ورقةا)-ابقالممدر2()

ر--4و،ارثدبنا،83:-92"3صرا)ةثوالفم،رقين-باةار.!انأ،قير1)ةا(3)

.ب-أ!.!
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نأبمد،توليهامنهط،لبينأمرائهاوكبارأهلهاراطهإذبهاالملحقةواطصون

ضدحمايتماءنوأو!يائهمتتشفيرضوانأحفادمنأمراكأاعجزأيقنوا

المنطة"إلىادلاجقةيرصا!مكاتالذيئوالأمراءا)!ليبيينمنفيهاالطاممين

بسرعةوتقدمدءو!مإلىإيلفازيةأ-اب!م،اا(فيها،ثرالمهنفوذملتثبيت

تليمهكلالانفاقتما)طرةينجماالأمدةقصيرمفاوضاتوبمد،صلبْإلى

ب،)ساد،ورةواطصونالمواقعمنءدداَأمراغابحضتحويضلقاهالمدينة

1)ة-س،سياسازءحق-حلبفياتقرأنماإيىفازيولكن.)2(وا)ةلميمة

ائها،أ!ربضعلىقبضحيث،منهأهاليهازنفيرإلىأدىمما،والاكأصاب

ضراثبمنالحلبيونردؤمهماكانقصر،تيخهكانالذيالمالفيهايجدلموإذ

أهـلمنتو-شوايسحاللهينتظمولم"ال!ر؟نمنأته،ء"وعلىث-صيأعليه

،14)ا)طاءمينمندلادهءلى4خوةأتعنفضلأمذا،)3(،و-ةدهـ،حلب

وا)!ودة،لهد-،منوا-دكاربد،البلدبمة،درةاعصالاٍعلىآحْرةمأداجاء

نأولظهر.pْcتمر،شالديئحسامابنهحلبفيأنابأندبر"،صارديئإلى

1.11الكاصل،الأزيمرابن،12971اطلمبزر!ة،ا)ء!يمابن(9لم

كل!!و)قا!ءلا،ثدادابن،2ا:2رتهـة،رديالىأرن،612:2

.327-الىء*هـ32613،ا.،تادوارن،(ب"03

.ب013ة!ر-إ-!.3ة،اد-90ابن(1)

rJ)!أطزو!هَ،ا)5!يمالi13018ص.

.(!039ة9واِ)حا-!-ع،ث!ا!أب!(:)

اله!لما،091002إحاصإطا،999ىطدء!-"ا)ة!تيانجما(د)

،2:ا2ذخىة.دفيرالىتاليأ،ا-8/9شاالىصإة-ءر"يزابولناابط

824-ث1312اب-رخ1ت.1)!صاط،،6/9و723-23ا-

،.2 V 8 - 2 V،ةالىA2102!لااوةا.كأأ!،ي:مدة.

"!اَةتا!لوأنأ(23لملم2ة!ت!،-!خليرز،،اتاشةرليراكريرف

ءامرةِضاطث-هـ؟-فياليرةنأ-وأنه،قزلالديئ!ارمأ،%ر1ابرخه

.تمرتا-طالديئام-أخوهاهـعفيعهبوأ.ضدردصحزنأاطا:-رن

6!

(xiووا02ً lتءس-ا(

وروة،-اب--م!ة

،120924سد-115

151)5*-،-.-ونالي!!

-ء!ا-رنأ،يىا!ر)ةا

و5حابسايرلةازي

4ءبفرزن.ء135
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تثبيتلمدم،بالذاتالفترةهـذ.فيبحلبتشبثهجدوىعدمأدركلغازي41

ا)صلميبيين!جماتنذاكآعرضة-لمبكانتولأن،جهةمنبكرديارفيأقدامه

دونفحسبأ-،بيعبحددرهاlيةنجدهلذا،أخرىجهةمنإت!هـرةاالقوية

.الأعداءضدماكزءريةبضةوالكةيلةوالاداريةالمكريةالاجراءاتيتخذأن

وضماصارتهتوصيععلىبملأنذ)-كأءقبتالتيالفترةفي-اولوةد

،(م1811=ء251)وا-دعامشلال،صتطاعوا،ليهاإ-دردةصدن

-المو!لأمير-ةجماالبرسكاقأنبمد،حرانمدينةءلىالسيطرةيميدأن

،المامء!ذاكانةلا.لمم4011هـ=805)عامالأراتة،منانتزعهاقد

،ادلا%"ةضداتامرواإؤ!نبالةالموصلأمراهلUانشهفرصةإيلص،زياستتل

واءطاه،(الفمابيبئ)-"فرالبلدرئدسعلىود-ضعلي!اواستولىليكاإفتةدم

9(.)إمارتهمقرإلىءإزداَوقةلحرانفينوابهوءين،ص،رديئإلىحصلهثممالاَ

وا-دةوهي،2()نصيبينمدينةالبرسقي!ن،صهميدأناستطاعالمامنةسوفي

بكر.ديار!دنأدممن

***

باطليفة،و؟ذا،السلجوقيبالسلطانبلغازيإعلاهةظلتا)ةترةةءفوط-لة

(31("م51114-805)عاملكلمطانالمعاديموقة-4بسببوديةءير

الذي،!دقةبئدبيساطلةميرأ(م0131-ءد1،)ءإمبتقبلفيدهالذ

.(ب9!!!طرطة!الأعلاق،ادثدابن(9)

(2)،1aثدادابنيثير(أ201ررقة)أخرىروايةوفي،ب93ورقة،ادابقدر

كابرأحمنبراعةوأن(..م0121هـ-451)هـ،!اقنصيصبينكلايرلمفازياصدلاءأنالى

نت!طعاو)لفالأولىابةالىويرجحالأحداثصياقوا!ن.بتحهارتئروهؤ،رلمرهميافارةين

بذلك.الجزم

الثالث.الفصلنيالتفاصيلانظر)3(
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ةكنبحدواطليفةا)صلطإنمن-وةأاله-،مذ)&العراقمنهربة-دكان

ماكللهوهـدمأءيرمافأ-إرهدينما.إلىوا)تص(،فد!ا15أه،رصاويلة

!كان،إياظزي)2(ةبابتا)صامهذاكلطلمعفيتزوجدددرلجسوكان.1()بخاجه

كتبإليلمضازي،ءلىتوالتوة-د.لي"نهماالهلاةاتتةورةفيآخرءاءلأ!)ك

ويثيربا)كر؟نتموىأنمن-وؤ(،)13دب!سبإبمادانه!أصرسإم،ورا)-اط،ن

سنبتؤ-دا)ةرص"نأاك--:ذرإة،زيإجدؤو،ةليد-دكلثإكل!،ضد

(تاش)تمر4اتؤأر-ا!إ-ة"انكوإ-اط،نامااءةالىأ)"ودةفيرء"ةءنللإءهـاب

لهالطحورإتص1)طاء4ءت-4ويبذلدليلجسفي)*خةع(كلود)ا)سلطانإلى

وقد.-(.يولا-إطانلدؤ"م!دلىت،ارافأءة،رلاطلمةثيمةهـإء،رز،إلىبالمودة

الدي!ب!-اه1)ةإضيو--ل،،لا-إطانوا!داياالأءوال4ابت!عإياةإزيسبر

=5155)ا)-إطإنمابلt؟ةالوفدة-اموقد.رإ-إز،المث-دثانرزو%ي

صةاوفإتو-رت،141إيلضإزيطاء-ةعلىوللضإ-ة،لهوحاف(م1211

مدينةإؤطاء،ءنأعانا!إ!،نأنلاإ،<jUJIففيهـءنا-دليلجسبِثأن-

أضافلكورف.ا)ْمت-"الوديإوقة،اَوزةديرلهاسمالةياةازيلاٍميافارهين

ء-اثمليحهـ.ريارءدنآدمنىأ-رصديرة"4إص،رزإلىجمازةلأراالاْميرذا5

تصإاحأتليمد4نفما)15فيا)"راقإلىعائدأص،ردينءإدرأندلي"ساءث

.891-71299اطا-زإ!ة،المديمارن(1)

افيصبط312/!اكةظم،شياطولينا،312-01/212!لالكا،زيرالاْبنا(2)

.8/98ا)زءانةاَصر.فيزابو

ا،ابدزيالن،051112ءاءلnا،ا!زيرأون(3) ،بردييتنرابرن،97122اهـتظم

تاريخ"ات"ةرابن،:88-؟17158)ء-!ر،خدونابر!،122أداهـرةالزا)ن!وم

.(13/83طةءطو)

.97122ا::!ما،ابوزيونإأ:)

ردماأوشوايةوهناك،-1598أصبر1،%لمدونرنا0511320الكاصل!ث!!لااار(5)

1رذةjةءطهـص)-أ!ءلاا،اددثرنا 0 1 !cير-ت!وابا!فطرث-ودما،(أ201-ب
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بينالعلاقات-سأتالمسكلةهذهتسويةأنويظهر.)9(واطليفةا)سلطانمع

نأبحدسما،السابقةادخواتطيلسادهاالذيالتوتربمدوالسلطانإيلغازي

.21(بكرديارنيالميمةميافارقينمدينةالأخير4أقطه

**ء

ابنهبهقامءص!ز(جابهصقإنالسلطمعمشكلتهإيلغازيأنىأنوما

لءحلةدكانهذاأنويظهر،(م1121=5155)بحلبسلمان

إلىالأرزقيالوةدرئاصةنةسهمlالهفيتولىالأخيرأنبدليلمناكضVتمر

منهطلبوالدهأنسليهانعصيانسببوكان.دبيمىقضيةفيللتوسطبةداد

هـنفضلأ،ليةماقيفإيارتماقكازتر؟ا،لتنفذهانه-4تطبلماَأمور

أبيهءنانةصالهأعلنأنوما.المصىيانعلىبهالهيطيناءالأصربحضتثصجع

واتهح،-لمبالأمرا?نوبهضنتشبنرفوانأحةادبإبمادة-،م-!

علىالة-ضبرإلةإهقام؟،ا)فادونثحر،أمالي!،ضدوالمصادرةا)ظلمإيبأصا

ضاقت"العصيانعلىولدهإمرارإ،لفازيبلغوعندما.وإهانتهم4أبحصاب

اصفدادعنبلضوهوأأنصارهف!تبه،حلبإلىلاخةدموتجر!ز،،لأرضاعليه

هـلىجم!رقلمةو!ل--توتقدملذلكيأبهلمل!نه،لقتالهالمتمرديئ

ادلمطانلهوقعثم125ءام-قبفدادضحهكيةفيرقيإيلغازيأنيذكرإزالا-طاء13ذ-

مت!ففياتازي!فار،اليهد-لى،1أن(الرزبيييقصد)زنيإلىو!باد،رذين،صد

اللا-ةة!ءاكللالرزلييية!د)زنيخوخر،عا:!اواصتولىم11.1زا&شالآ%رة-إدى

لاأنيأمرههـدادلمطانمنرسولوصل-الرالياليومكانفد،،ءة-البأر;ؤأةام(إدرخةا

بأنا)ةولفيكاهينويخطى.،؟يافارقين)يلفازيواستقرفاتؤدالامرأنء،!لهد!-د13رصل

,Enc:ولtuطidsَ.عدالاطانوفاةإفى295عامينب،ة،رعكاهـتولىإد)ةا%ي ،171 Art

،خلدونابن،295181والنهايةالبداية،كثيرابئ،9/327انت!+،ابوزىاق(1)

4ا5المبر 88 - env.

.92712المنتظم،الجرزيابئ(2)
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https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يتحلفهإليهوأرسلالحصيانعنابنهنفسضهفتوحينذاك،11(ا)فرات

الىإرلمفازيفأ-،به%لمبأمراءمنأنصإرهإلىوإلي،والاحسانعنهالهفوعلى

وسط(م55151122=)رمضانأولفيالبلددخلأنلبثوما،ذلك

بثيم?-نوعاء3حابأءلإلىأ-سنحيث،والإكرامالحهاوةمظاهر

الاْمراء؟ءإقبةقام؟،)2(ممهما)ظميمارسكانالذياصثحنةاوأقالالضرائب

رئا-خهاوولى،حلبإلىءديخماالمببميعإدوأءالعم!يانلابنه-صتواالذين

سليهانالدولةردرأ-يهابئميم،أناب،؟ا)بال!عيا)ه!لانيالرزاقعبدفيصالان

1-ء516)المحرمفيغادرهاثم،أرتقبئاببارعبدابن errإلىءإنداَ(م

.(3)بئمارد

انثفالفرمةاستة-ل،الموملفيالسلاجقةنانبيالبر!أنويظ!ر

-سروهـحذا،14)!ننصيهعلىفاستولى"رتاشابرنه!-،نءإخمادفيإيلفازي

مخضمرص،ا)!بريكابئعت-"اؤةلمروالذبئfl,'011ال!ما!فيالأئيرابنيثير(1)

8/هالمبر،ن-لدوبنا،21642فتصرا،1دالةليكطأو،153 9 - 4 A Aنأآءيرو!؟

!هتذرأؤخرج،ءرةحين!هوجموذدالاسلإنيثمرةلمحلبالىءبائرة-ار)يلضازكط

الاخبارنيوثوقأأكرْالهديمابنأنغيروا-دهدفعندنكف،نايتانوالرر.عنهبرهأةهفى

.ببحا4لةكها

عنأ%رىروايةإة،؟وراا)ورخويررد،302-13002اطلمبزبدةالمديمابن()2

-لبيهبهأنسالهال!رج%للهإيلضازيءعسارلماصدقةبندبيىأنمفادماا)مميانظروف

،ذاكإِلىإيلغازيلاجابه،أن!كيةلفتحيمافدهوأندتارألفمالْةاليهيحدهـلالقمقابل

ؤ-دأنكُكاأفىر:لهوؤ،لمليهانولدهالىإياة،زيفأنفذ4طلإدبيىكرر،الهزيمةوقمتف!ا

ذالم!!4افةووأباهوخا)فء!ىأنكلالجهلةحهل،دريىك!ورينبهفي!!-.!لحقءميت

و5وا--دهـدتء:دكأمعإنهاةالرواياتليىخلاتمن-!ثميماراحن،أءالامرمنبماءة

.ا)"ص-ان

،091522ال!،مل،الأهيرارن،302-2/002الحلبزددة،ادديمابن3()

،2/82تتصة،الورديابن،61242ا!ةمر،ا)فدابوأ،153صصختمر،اءبرياابن

.(56122ء-طوطة)،يري1)نو،ث98-158/84)ءبر،ن-دوبنا

.ب36،الأعلاق،ضدارابن(4)
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منأقلقبلاستمادهاقدكانا)قيالمهمةالمدينةهذهمشاكلخضمفيإيلغازي

سنين.ثلاث

الىطررقهفيوهونة-،المامءنرمضانفيرإرلمةازيأ!أنالمرضلبثما

1)حرجممر؟4فيأ!إبهصاسببهكانوقيل،حدةيزدادوأخذ،ميافارقين

أيومء-ا.ارذينةرىإ=دىفيتوفيماوسرعان،)!((م0112=ء511)

سضولدهبصحبةهـةإكإلىليلألة-21،5(رمفإنمنءثساد،بعارويى

بأتفأبم،بوهالأمرعنوا)-!امألهمالقلمةمناتتربراوكأدما،سلمانالدولة

بر،وأص-كفرسع!أركبوهةدوكانوا،مريض(إيلت،زيأي)الس!لمطان

هـلهالاصواسلمتبالقصرالدولةكسود-لالأبوابفترتأنوما،أصدم

.)3(ينميافارفيدفنهتمالذيأر-4وفاة4-قيةءنكشفحتى

لؤ!بدها:واعادةماردينامارةانقسام

نيتمرتاشالديئ--إمأفوهوكان،؟-،فارقينسليانالدولةكساستقرّ

4(.ءكن)كرأسمنهاا)قريهةالمدنوءلىعليهاصصطرؤ،ففرض،زذاك6ماردفي

2ا5اهرةالزجوم1)ة،برديي-ةرابئ،31809،مانالزةآمر،زيابوبناسبط(9) 2 w!

.اثالثاالفصلنياكة،صيلوازظر

رن:طا-،ب201رذ"و،لأءلاقا،داد-برنا،802دهـقص،الةلاؤ-يابن(3)

زةريابرن612020الحابزبدة،ا)5!يما!،309-31801الزهـاتةاَمر،ابوزي

والاْ!حإيلفازيرةاةيرميديدفيإصادراوتختلف،22ث-5/323اهرةاكالضروم،بردي

.الجوزيابنوبطث!ادابنأما

/8صانالزةءرأ،ابوزيابنسبط،(ب201مخط!طة)الأءلاق،ثدادابن(3)

21ا)نر؟يالأءلامؤ،ءوكط،ساءك!ااز!رو.(6126نحطوعاة)تأريخ،اتا)ةرابن،301

وذ،ةبانلصا)ةفي(94'/'مخطوطة)ا)صافياكول،بردييزخرابنويحزطىء.9519

الناسخ.من-!(-ا.ذاكهـو)+ل095سةةكانت)يلضازي

.(ب34كلخطوطة)الاْعلاق،شدادابن(ث)

01،
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فيالاثتراكلىءالبدهنياتفقاوتمر،شصلإنمنكلأأنالفراتابئويذكر

ماالحلافاتولكن،اطمدفةيديرانماردينفيبقياوأ!اأءيهماإمارةح

بدربقيفقدصلبفيأما.ا9(الانةصالالىودفمتهمابينهمافردتأنلبثت

)3(،لنفسهالحلبيينوجوهبتبفوقام)2(أرتقبئالجبارعبدبئسليانالدولة

منالحامالأولرببعفيعليهاةاستولىحرانالىأرنقفيبهرامفيبلكوتقدم

.)14ننسه

مهجلإيلفازيوجهالتيالإمارة،الانقسامططرتمرضتوهكذا

أةهـباؤهوأرخاؤهاقتح!محتىتوفيأنماأنهإذ،رهصتهاوتوسيععليهالاصةإظ

أمراهأربرمةسيطرةفتوغدت،-ايحكمكانالتيالموحدةالواسمبماالب!د

المةهـ))15وتهـتبرتوصلبوميافارقينماردفيمنكلفيءراكزماتخذوا

؟زمرءنذ-ور،بهيدفيو%رقيت-ابأميراكانو،-ا.(لبلكالرثيسي

فيأميريئبر-ودء؟-لوت!!اعلىنططرمكلفإن،بكرديارفيالامارة

.و-رناشصليهانداالمنطةة

ابنةوخطبإمارتهشؤونذنظيمفيأسع،مركزهسلمانييهوولي

.(2166ةططوت)يخرتأ(1)

،المبريابن،3/902الحلبزبردة،الحديمابن،011023ال!اءل،الاْثيرابن(،)

712،2افتمر،الفدابرأ،8/301الزمانةآءر،الجوزيابن-حط،903صمضتصر

-84T،النجوم،برديتضريابن،1123دول،الذه!2/130تتمة،الررديابن

-5/984ا)مبر!خدونن211199،41والة!الية1)"داية،كئيرابن415220اءرةالز

09du Nord. .P .592 t5ءا،",Cohen

.(6612كأطوطة)تأريخ،ا)فراتابن3()

(101/223)طمل)الاْئيرابنويذ؟ر(ب79تطوطة)الأعلاق،ادشدابن(،)

,Cahen.Syrie..592وانظر،715ءامتدثزاكأن P

مديةعنالفراتيفصلهابكردياراةمىفي(زبادحصن)أيضأوتمى:خرتبرت().

.(2/714نابلد"-وباة)ةملط
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لإحضارها)11ملطيةإلىقضاتهأحدوأرمل،الرومصلاجقةصلطانأرسلانقلج

ب!ينالملاتتكانتوقد2()إمارتهشؤونبتنظيمالاخرهوتمر،شقام؟

ق-وا-تمر)13،وينهمادبماصعاناطلافولكنالبدايةنيوديةالأخوفي

.(آ،112=5185)ءامطيهانوفاة

حصارهأثت،5بهرامفيباكقتل(م1124-5185)عاممنمفروني

وتوجهالموتفتمر-،شفا-تفلذلكا"(،قبهلحلبملكتدوكان،منبجلقلمة

،هـهـانكليدهوضعمنتمكن؟،الأولرريعفيهـعلياوسيطصلبإلى

ما،المو!لآحا،البرسةيأنإلارلمكُممتلكاتمنالأخرىهيكانتالتي

بإفارقينمنإيلفازيفيصلمانوتقدمالمام)5(نفسفيمنهافتزع!ثاأنلبث

اتولى؟،بهرامفيبلكصصونمنبهايطماوبضخر-برتعلىفاستولى

.الآخر)16بحضهاعلىالرومصلاجقة

منحصتهعلىالآخرهوحصلفقد،كيفا-!نأميرسقمانفيداودأما

.)18المذكورللأمير1)تابع7(بالواحصنعلىوسيطربالمثأسلاب

!صاردفينيتمر،شبين،إيلغازيلأبناءبالنسبة،الصراعانحمروهكذا

()%

2()

I),

)،(

!5(

)6(

)!(

()8

.8/309الزمانةمرآ،الحوزيابنبط

ا)صةحة.نةس،ا)-ا!ة!امصدر

.802!!:ثكلد،ي-زلا)4ا!!رأ

الثالث.الةص!،نيإةة،ص!اا!ضر

.(ب71ءحطوطة)الآعلا:ا،خداداق

T.ا).ع*أtheا!ذااا،!ط!1)..")1

.(1/084بارران،ر،ةوت)رخلاطأرزنبينأرميدةا-كطنرمنقلمة:بار--ن

.2/023الحلبزبدة،المديمابن

601

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحصونمنكبيرعددمنهماكلصكمتحتوأصبح،ميافار!انيرسلإن

المنافعةإم!رةفيصبب،،إمارتيهماتجاورعنفضلأهذاوكان،الفهياعووالقرى

قصيرةبف!رةذلكبمدتوفيأنلبثصاسلإنأنإلأ.بينهما)1(واطلاف

لإمارةوأتيح،الم!اكلدذلكفانت!ت،(م،112-518عامرمضان)

بوفاةتمر،شحمعأن!اإذ.إيلضإزيعهدءلىرحد!ا؟كانتتميدأنمارديئ

ردمرعاناطالوأفهه"وا)ي!،وراسلملعليهاونزلميافارقينإلى4اقيصقأخيه

أمورهاتنظيمطر،شوأعاد.)3(شوالفيا)هـلدإليهوسمبينهماالإتفاقتمما

اط!ون"بفعلىبطرثمومن،إليثم)3(ب!صسانهأهلهاواصمالالدا-لية

وامتطاع،مارديئإمارةفيانو-دأاطاتمر،شأصبحوبهذا.لهاا14التابمة

ةرصةصتة!نصيبينعلىاصيطرةايمبدأن،(م1136=0525)عامني

=5)515عامالأراتقةمنأ%نهاقدكانالذيالموصلصاصبالبرسقىِوفاة

.ا()ْم1121

ء!ارديئإمارةبينالهلاقاتطبيمةعلىضوءاَيلقيمايدينابريخاوليس

أرتقبنضمانوفاةإثربمضهماعنانفصالاهامنذ،كية-!صصنوإمارة

ث-(ام5215137)عامو-قا،(ام5401=894أعامالامارةمؤصسى

.802ص!مق،ا)قلاذصيال!(9)

،01/238الكامل،الاث!يرابن،30160ورتةمخطوطة.الأعلا-،شدادابر!(2)

الزاهرةالنجوم.برديتغركلطابنر191ا!8الزمالْىةمرآ،الجوزيابن-بطمنكلريخطىء

.11eمlءصيىانوفاةجملفي،5/032

اهـرةالزالضجوم،برديتضريوابن.8/791الهـمانة!رآ،الجوزيابىصبط(3)

15033.

.آ309"ور،الأءلاق.ئدادابن(ث)

.ب93و!قة،الابقالممدر(5)
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Uالجزمتةطيعولا.السيا!ياتقةالأرتأريخمنالأولىالمرصلةتزتكي LF

!لىوا!حازفاكساونأموالمداءالمنافسةص،دغ!اقدمابينمةا)ءلاكانت

ما-بصقمانبئداودالأميراتباعأناظناوأغلب،المشتركةالأخطإر

ديارفيسواءالحامةالأحداثفيإع!هامهوعدم،انمزاليةسياسةيفاإمارة

يوضحءطورودءدمفيالأصاسيةوامل511منكانا،الشامشاليفيأمبكر

الإمارتينبينيحدثفم-،لأ،ةوكلا.ءاردفيفيأممامهبإمارةعلاقار"طبيحة

-مونأ--دعلىبا!طرةداودقيامسوىمابينمصداموةوعإلىليرما

أصر،بيمترف"أندوف،111(ام،13=5)518عامالأخيروفاةإثربلك

ماردين.

،سيةالعبباطلافةارحميةاالأراتقةعلاةاتأنإلىاَأتيرالاشارةءنبدولا

5!،ه)عامالإمارةتأسيسمنذأي،ا)فترةهذهطيلة،السلروقيةوالسلطنة

1=5215)عامو!قا(م1011= 1 YVاتترالةعدافماطيبةوديةكاذت،(م

أمراءكادْإذ،!اء)2(والخلةالسلا-قةعلىيإيلض،شة-ثاعهساقيااقصيرةا

الس!ةويضربونمه،السلاجقةوللسدظينالههـ،سيينلاتلمة،ءيحف!-ونالأراتقة

ولو-قوا!موضعءنفضلأالاحمي)3(،والحضوعا)طاء،لهمورملنونباحمم

مو؟سنويةنقديةضريبهْلهمدفمواور؟ا14)السلاجقةتهسفكأت-!اص

بكر.دييارثهاليبالرحصنوهو2/032الحديمابن(1)

(2)-j(والصليبيرناتقةالأر)ةصلنيذلكًتةاصيلد.

السلجوقيةالدولة،البندارممط،191-091و39-29صسا-وقلآ،ابنن(3)

-89./!الزاهرةالنجوم،برديتفرىابن،!غ7صدنق،القلاذميمابن،112س

AA!،!9939/المنتظم،الحوزياب.

.121صاداجوقيةالدولة،البنداري(ث)
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.)1(الفترةتلكفيالاتطاعيالنظامفيالساثد

تةير(م51279=521)عاملالموصإ!،رةزن!جاالدينس-ادو."صلم

الدإ-يىةالصلاتنا-يةعوا?ن،والشامبكروديارالمو!لفيالةو!ميزان

ولذا--ساصييباالاصلامب-ةالقوىعلاةاتحيثمنأوادلميينالأمراءبين

:رخاط!ماطارجيةوعلاقا!مايى،ميةحيا!ممنجديدةءر-لةالأراتقةد-ل

مر!لةء!أمرائهاوصياصةواتجاهاثاميزاتهافيكأخلفمرصك،هـيالصح

سبهةثا.التي(التاسيس)

كلدطانينJ.lبيناملحاتمءندء،أنهالىرصْيربث91939اإ:-طم،اطوزقيارنادظرأ1)

خث!هتا)قيالبلادبف،مع،تؤديكانت13وأ،كلدح!ضنبكردإرءدت،وبرياروق

.دينارلفأكأسوبرفهة،اذة:لاة،ناءيىول
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ر!صلائصاقِا

!فيلؤيوَالربمقباهـتقأتفَيِع!قا

(ام303-3711-)و56-3مها
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ل!ون"،زني!-ومالأولا!دفهارديئلإطرةالتابه")11نص-بينكانت

5523!ءام3!لهإةتو-"،ءإ؟ابطراجمااابراتإلىالأرتة-ةالمواقعتربأ

ءاردينصيرأتاضلحرلديئا--،ماتةجدوءخدزذ.و!اصرهـط(م2811-

علىو--لنص!يبينءنزنيم)صدكيفا-صنأميرداودالدولةر؟نممهبابن

إلىططلْر-ةإحعلى!صضم!لةرمالةأرسلأنلبثماثم،عنهااطصارفك

تتبماوزلاصدةالدؤإعفياكباتمنمميطلمبفيم!وأ-تادهونوابهنص-هـينأهالي

صةطتسالةا)رذه5أنإلا.المدةهذهقهلالنجدةتصل!محيثأيامالخسة

نص"-!نللالص"-لا?لىخدء،لي-يىبيرقامثمومن،فيهاماعلىواطلعزن!جاريد

--،ممن):فيىا-اهأماليهاإلىأخرىرصالةر!كتار،فأمرطريقبأيسر

يملىوا!ةو-4جدةلغباوءدفيوهـدداودسبافيؤ!دتةدإنني:طر،شالدفي

،يوص،ءشريئمنبأكثر،ليتإوصولهرتاترلاصوفوالغرضلهذااؤ"ةورأس

ءلىذ!-بينإلماإر-الةاأرصلشم(!ا،دةههـتطيلةاكصاتمتكموأطلب

قيةواليأوزةوسكمءلىا-ا؟ؤوعا--،يدونالنصطلعافالا،اَ%رطائرجناح

سوواووصاد"وهنكيزلىإالصدوفأراإدةهذهطيلا)هـلمدءنالدفاعءنبجزم

.ءإ-1214ناء3قدماكاناوداودالدين--إمءلىبطلورذللث.القا""اليه

ب!هـ،ديارصاراتإفد4I!هد)!خمصألقالطى!رر!

قريبة،ا)ث،مالىاوصلامنالقوا!ل-ادةكلالجزيرةبلادمنءامرةمدتة:نصيبين(1)

.(71487بلدان،باؤوت)ضرارمن

V)13)-اهر،2ثV-061142ال!مل،الاْثيرابن(2) - 3 6 L،وا!-اطالىن،

15/55)مبر،خدونابن،36-9513الكرربمةرج 6 b--،لا--صاردثاطارأثإروؤد

ح!4ءط.)الأءلاو،شدادوابن،(ارودلىدةاطبهةا)1/771الروضتين،ثامةأبيمنكل

-Lane.094،وانظر(آ،8،ب93 pool, Saladin, P
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بكر:ديارفيزنيأهداف

منالموصل-مزفيالدينممادولي،(م=1127ء531)سنةفي

نصبالطموحالأميرهذاوضعوقد.مل!شاهبئعوداصلجوقياالا!إنتبل

المددْعلىلاءالاسفولاماأتت!دف،مرحلض!نعلىبرناءجكأقيقالبدايةمنذءينيه

وفت!دف،الموصلإمارةمعوتو--دهاوالثامالجزيرةفيادلميةوالإمارات

و-ياسيةعس!ريةقاعدةعلىاعتماداَ،والشامالجزيرةفيالصليب!نيإب!،ْإنيتهما

وةد.)9(انشاءهاقررا)تنالموحدةالإمارةفي-ئمثل،النطاقواسحةوبسْرية

علىحصلالا-هـوبر-ذامنلحكها)تا)-ةالسنةفيزنيتم!كن

الجسريؤمنأننذاكآعليهكانأنهإلا،برنامجهلإنجاحءإماصتراتيجيموقع

ب!هـتمثلديارمتطقةفيالأراتةةإماراتوكانت،الموصلوبينبينهاالواصل

اصطداهـ4حالاتفيالثإم!عزنيممواصلاتفيرئبأوءإ؟قأابسذلكقلب

نأعليموكانررهـ+!خطر-اتقةِالأسبركفغداوهكذا.)2(الصايبيينمع

مطامحهممنيحدواوأت،الم!ثتركاطظرفا5إ!اءدفاعيأءوقفأيتخذوا

)3(.ا)تأسيسمر-لةفيحدث؟إمارا!مكوبحالهروميةوخططم

الأراتقة.!ونتائجهازفيطططأوسحتحلإلال!الثالفملفي(9)

.93صالباهر،الأ؟يرابنانظر(2)

الابق.الةمحلانظر(3)

INr(A)
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وءلىبكلديارأمراءوأدرك.اكطقةفيالعسكريةقاعدتهالموقعهذاغداإذ

فيبينمأكأ،)ةفقدواممتلكاغمعلىزنكيخطورةصدىالأراتة"سهمرأ

أرتق:بنيأمراءفيهاشترك،عليهللةضاء(م9112-5245)التاليا)مام

أبوالدولةسهدإلإءوانفم،داودالدولةكنرممهوابئتمر،شالديئ-سام

كانواالذفيالتر؟نمنكبيرعددعنفضلاَ،آمدصاحبإركلديمنصور

وبخا!ةؤيما)!وتبيد!-ذاوكان،لداودوالإخلاصا)ط،عةثكتون

حتىبمممستت--داَاستدءا!أنصاإذ،9(ا)صلاح)-لءلى!نهمالقادرفي

.!ةاذ-ل)فأنوءثسء4اةو--ث،اطإةإءةثحل،ة؟-يرداباعدوهجاؤ

وا)ةةكا،ؤارس)2(لافآأربرحةآسرءلىليمإاتجهرذلكزز!!ا!صيعوءتدما

ثدددة"الفيا)طرفارْاشؤبكوءخاكلتمرتاض1)تابمة،دارا)3(منهـببالةبم

ديارقواتبهزيمةالممر؟ةازةثتوزنكيجندواسآبلالفريهةانفيه!!بر

.(اهودارا4(صرجى)برلمدق!علىزن!جاواسذلإء،ب!ر

جزيرةإلى،التر؟نمنكب!يرعددرأسعلى،المهر؟-،ءلمةبداود4اقي

ءدوهفداتة،ميكإ%راءو!رب!-،ةةالمنطفنهب،لزذمميا)تارمةممرارن

إلىو--رهبكرديارنيأخرىانتصارقيكأقيقءن4لمرة!خهو!مح!اولة

.81صالباهر.الأثيرابن(1)

أقوىطا)خغابطزفيةدرة3-،ر!+اا-ا)ةةامنشيءا)رة!ينءذيئفيربماكالق2()

الاْثير.ابن)انم"!4ارء11ورودا)خكُالى،دعووالذي.الأعداه

.(3/695ن1بلد،راةوت)وءاردينلصيين:يرأ،--ةح!تيبلدة:رادا(3)

.(307/النبلد،وتياة!رااوديننصيه،ب!:حمن:صرجى(4)

17811)روضتين.شاء4ابر93-38ص:حماءر،112لم01ادكا.ر،الأثيرابن)5(

رح35ول35.اح*حأه،3لح.07.13؟/،(4139مخوطةاسحإ.-،اتالفرابن،(يدة%د.)
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ابن-زيرةمنطقةفيداودملاحقةزنكل-اولوقد.بميدةمتاطقفيا)قضال

وانتسصار،الطريقووعورةالمادلمثضيقبسببذلكثستطعلمأنهإلاعر

التنالج!طتس!قباصمالةاكتفىثمومن،المنطقةفيالتر؟نمنداودأتباع

.عاثداَ)11قفلثمإلي!االوصول!نطحن

والاراتثة:زنكيبينالاحلدفسياسة

الىأ؟ازة،الأرأمراءديناك-الف%طورةصدىزنكيأدركو-!ن

عليهليسهلالأمراءلثلمثأو!ةوففيالان!ثقاقءدتيادياسيةالأساليب

إيجر-ادهيأغراضهلحةيقو!بلةخيرأنوأدرك،ممتل!ءاغماتطإعثممن

ليحنو!.يئالآخرفدبهوالا-تحانةاءالأهـرؤلاء5أحد!عمهيخماتحالف

بالصلابةيتصفكانالذي4-ايحصنأميرداود!علات-الفبالنالك5

بتوبمءحمعأنماأنهبدليللفربهالةهـصيتحينوكانزن!جاءلىواطفد

الخلية4فدا)ساطانساذدة!،(م1311هـ-526)مءطبةدادإلىزن!ي

هـنكانولذلك،cryنصيبينعلىوأغارا؟-ة-!نمنخرج-!ا!كرثد

مروفةكثرأكالىْالذيتمر،شالىفلجا،ممهات-إ)فاززحجماعلىالصمب

وأوقفت4التةهـبعلىيهملوراح،داودممهابئ!نماالمسالمةفيورغبة

الآخرمورأىمنهالوديزن!ياهباقيتمر،شأ-سوإذ،4لمتلم!إزمهاص"

نفسه،زنكيجهةمنبإمارتهتحيقالتيالأخطارمن4يخلصصمها)خحالفأن

وائمانالجديدحليفهكسبسبيلفيمنهاردلاممهبابنا)"ف-يةوأن

السابق.ا!امقازظر(1)

Dالكروبمةرج،وا-لابن2() T I N(والصحيح)براهح31داوركليطلقومو

.(اودد
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)9(.جانبه

مدينةعلىالاصتيلاءمحاولةهووحليفهزنكيبهقامصثتركعلأولكان

إيكلديالدولةسمدصاحبهافأرسل،الحصارعليهاوضربااليهافتوجها،3!د

،النجدةمنهرطلبداودإلى،(م؟114-9011هـ-305-536)

عنها،اطصارلرفع7مدإلى"واقيالتر؟نمنومتطوعيهجيوشههذافجمع

5538)ءامالاخرة؟!ادى7خرفي7مدبابعلىالماهـفانفالتقى

الوقتبمضالقتالتأجيليطلبزنكيإلىداودوتقدم،)12(134؟م-

إجراءمنذلكخلاليتم!قأنيؤملداودوكان.ذلكإلىيرالاتفأجاكه

محسكربمباغتةقواتهأمرأنلبثمازنكيأنإلا،الصلحلحقدمذاوضات

كلمنزنكيجندعليهمفأطبق،المإلىاطمأنواقدأتهاعهوكان،داود

وغنموا،أمرائهداممظموأسروااَكبيرعدداَمنمبموقتلواوشتتومجانب

.)3(المرتفماتع!رالاخرونوداودوفر،مصكر!

لجياتذلكوةإماخلال،لآمدتمر،شوصليفهزفيحصاراستمر

ولكن،المكشوفةابثاتبعضوخرباالأشجارفةطماالمنطقةنيتخريبية

)4سورانبهايحي!إذكاق،أةحصامنبهتتتعكانتلماصدتالمدينة

لقاء،زنكيماحبهامالحأنبعدعنهاالحصاررفعإلىاضطرماالذيالأمر

(N)(1216مخطوطة)6مديختأر،الفارقينظرا.

ابن،432صدمق،القلانسيابن،1297-ب021ورقة،الابق1،!در2()

تأريخ،النراتابن،452-!2/53اطلبرْبدة،الحديمابن،19/5ال!مل،الاثير

.(56-3/55نحطوطة)

(.%--55./،نحطوطة)تاريخ،النراتابن3()

.(ب229-662"مخطوط)الأعلاق،شدادابن(4)
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المائدةالصورقلمةإلىوحليفهزفياتجهثمومن.له)91دفعالمالمنمبلغ

وفي.عليهاوشدداوصاصراهابكرديارمنالمنطقةنفسفيتقعوالتيلداود

منشديددفاعبمدالقلمةعلىالاصدلاءشم(م1134-5285)عاممنرجب

ناثبأداودبنارسلانقراالديئفخرالأميريقودهاكانالتيcryصابيتهاقبل

.الةلمة)14واليأسمبئحمدانالأميرالممركةهذهنيقتلوقدأبيها13عن

،له)15)ياهاواصأالديئ!،ممفاتيحهاوسلمالصورقلحةزنكيتسم

ونفنمهنقويهوسانللهمنبدلاكانالذيلنحالفهمالهونأكبداَلمساعدانهنفدبراَ

المنطقةفيأعداءهليجابهبقاءهيضمنحق،المتبادلةالمصالحمنأصاصكل

كيفا.وصصن7مدإمارتيعلىالكرةويميدأخرىم!شويحقق

الديئصسامبيناطلافضةتاتسحت،(م135؟هـ-053)عاموني

إلرانمحباوحليفهزنكيبأنولبالة،(559ص)الاعتبار،منقذابنينفرد(9)

"خالي.)!امئىانظر.الرواباتبقيةأوردتماوالارجح،6مداصوارعندهزيمتهم

.(217ب-0219)مخطوطة7مد،ريخ،النارقي4320صدمق،ا)تلانيابئ(2)

الروضتين،ثامة(بر.(فمط6مدالىلمر)84صالبابر،1115الكامل،الأثيرابئ

ا).ديم،ابن،كأط!.وهو952عامالحادئةجاء،،با!ضارةءكتفيأ(جديدة.دل)1/97

عاماطادثةجاعلأ(3013نحطوطة)الأعلاق،صْدادابن،452-53122الحلبزبدة

2عامصهـوالأمخطى.وهو25! A.تأريز.الفراتابن،الأحداثصياقمنواضحهو؟

.(65-.513مخطوطة)

.561-559صالاعتبار،عنقذابن)3(

.(3091مخطوطة)الأعلاق،شدادابن(،)

ب029مخطوطة)آمدتأريخ،1)فارقي،651-'05صالاعتبار،منقذابن(0)

مخطوطة)الأءلاق،ضدادابن،452-53123اطلبزبدة،الحديمابن0(1296-

.(4397وب012-301،

457/1,,Gibb,Zengi and the Fall of Edessa, in Setton
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الأجزاءبعضنقضإلىالدين!ساماضطربحيثباطربوهددتعهوابئ

الرقتفيبالازس!،بص!نهاوأمر،مارديئعاحمتهمنالمقاومةتحتمللاالق

علىهجما!مابشنوقاماقبلذيعنقوةزنكيمعتحالفهفيهازدادالذي

إثروكل)1(لحليفهزنكيومبهماحيثعليهماواصتولاوالسيوانجورجبل

ولايتهمناطقمحرضأأبيهبنداودإلىأرعملانقراهرباركالمههذه

إمارته-توسيعنيزفيمعتحالفهمنالافادةالدفيصاموصاول،للخطر)2(

الاسكيلاءمن(م135؟0553-)عاموتمكن،القريبةالمواضعبعضبضم

وكانت،بكرديارفيالمروانمةالامارةحصون2خروهكطالهتاخا13قلحةكل

كلالدينحسامساعدتالمروانيينظروفأنإلا،اط!ماننةمنغايةكل

نأوذلك.المنطقةفيالمروانيةالامارةبقاياعلىنهائيأوالقضاءعليهاالاستيلاء

عامالهتاخعنتغيبهاثناءأبيهعلىتمرد(الحصنأمير!المروانيأحمدابن

خدمتهفيوأقامالدفيصسامإلىأحمدالأميرفلجأ،(م5528-1133)

ن(،(!سىوهو)لأحمدالاخرالابنخلا!-،استطاع،الزمنمنوترة

مقاليدعلىويستولي،(م1134-ء952)عاممطلعفيبهرامأخاهيطرد

فرفضإليه(الهتاخ)رسلمأنمنهيطلبأبوهإليهفأرسل،القلحةنيالحكم

عنفازلهوأعلنالدفي!سمامإلىأحمدالأميرتقدمذلكوعند،طلبههذا

المديم،ابنيشير؟،الدفيلحامرأعطيتالجرلةهذهفيأيفأالبارعيةفتحتررنجا(9)

(12927)ينفردأنه؟"ذلكُيذكرالذيالرحيدالمصدررهو،54123الحلبزددة

الدينحساموبينبينهالحلاقة-أزمأثناءجوروجبلالحينرأس!زن!!استيلاءالىبالإضارة

5عام 53.rالحاآهذااعتولياوحليفهزنكيأنالى(ب012مخطرطة)الفارقييررير

بكر.هـيارنيبالمرتتين!كذلك531

،ب309ررقة،ضدادابن،(أ129-ب021مخطوطة)،الفارقي(2)

.(4/259بلدان،ياقرت)ميافارقين-ربصصينةقا!ة:خاق(3)
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فيا%تلافكل،053عامهذانهاجمما،!اجمهاأنمنهوطلبلهالقلمة

اعيلاءمنوبالرغم"1ا.إمارتهإلىوضهاعليهاالاسآيلاءمنو-كن،المصادر

وأمراهموأحنادمهؤلاهأبناءفإن،ازيينالمروحصونممظمكلالأراتقة

وقد،لس!كنالموأماكلنالاعتياديلنثاطهممجالأالأراتقةبلدانمناتخذوا

.ا2(عاليةإداريةمناصبوأعراخومالأراتقةبهمرحب

بدأأن،وشنكيالديئ-سامبينقاث،كانالذي،التحالفيلبثلم

نيزنكينائببكرأبوالأميرقيامهولذلكالرئي!يالسببوكان،يضهف

فأ)حّيزنكلإلىبتايمهذا5يقمفلم،الدين-صامإلىبالالتجاءز!يبين

اضطربسببهطويلةمنازعاتبينماوجرت،فرفض4إليتسليمهعلىالأ!ير

مدهالذيمسعوداددطانإلىبكرأبيتسديمإلى،إثرهاعلى،الديئصسام

.3(اعقابهليخالزنكيإلىبدور.

تأريختحدبدفيالمصادررقبةوتختلف،ref-532صالمئررالقم،الفارقي(9)

،632-262صدمق،القلانيابنمنكلفبجهلها!القلهةهذهكلالدبئ-اما!يلاء

ال!ملالائير.ابنمنكلوبهلمهاء.953آعا،1861!الز!،نمرآة،ا؟وزيابنرسبط

،يالصربنوا،15/194)صبر،خدورْوابرن،3/41فتهصا،اا)تدبرأو،917/2

)&خbفيلتضصص،ا!الءذافيء!رهيرجحا)فارقيأنضكولا353ءام853صافتهص

.المنطة"

.363-202صالمثورالقم،ارقيالة(2)

منتيرهرلا-النارقيلرولم.(ب،6396مضطرطة)آمدتاريخ،الفاريَ(31

ذلكُكانوربإ.الديئ-امالىالاكجاءالىلْميبينيأئبدفعالذيالببالى-المؤرخين

تليمهزنكيصليفهطلبركمالاميربهذاالدفي-،مثبثصببأما،إدار؟لقفايايرجع

و-نالذء"!نلهكانوأنه،والجودالكرمفيالدينحامصفاتالىالفارقيفينبه)ياه

4ورقة،،للمرببكنلمماالجوار 7 1 3 iب.

.It
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منأنرأىزفيلأن،اا(الطرفينلجااصطدامأييحدثلمأنهغير

التدريجيةصيطرتهفرضعلىليحينهوتماسكهاطلفهذاعلىالهافظةمصلحته

وماحبممهابنمعالتحالفإلىالدينصساميتجهلاولكي،المنطقةعلى

تدهورإلىأدتحادثةنفهالحامنيصدثت؟،بالتاليمنمزلآفيفدو2مد

زن!ببينالحلفتماسكمنوزادتداودممهوابنالديئصسامبينالحلاقات

لمها4أوسباأرزن)2(غزاداودااقإلىالفارقييشيرصيث.الأرتقيوصاصبه

الىالأحدببنقرتيالدولةحسامأميرهماففر،الناسعسكر.واستباح

تمر،شلدىملتجأميافارقين

فأرسل،جديدمنالطرفينبينالتقاربصتمتالظروفأقبداوه!كذا

حولطتمر،شمعللتفاوضمارديئإلىالياغسيانيالديئصلاحصاجمبهزنكي

-صنص!مأنبمدءثمتهفيالياغيانيونجح(،م1138ء=533)الصلحعقد

الزواجووجد،التحالفهذاعرىلؤثيقفيزنكيورغب،تمرآشإلىذارا

زمر،ش)4(.الديئ!سامافي،(خاتونصفية)لنفسهفوطب،وصيلةضير

ممه،وابنتمر،شبيناطلافشقةاتساعإلىالجديدةالظروفهذهأدت

داودفأغاربينهماالتخرييوالنئاطاطربيةالمملياتنطاقاتساعإلىربالتالي

راراةلممة533المامهذافيدأزلزنكيأن1/86الكروبمفرج،واصلابنيذكر(1)

هذهالاخرلىالممادرتزلدو!،حرانالىعنهافرحلطائلأمنهالنلفمالدبنطسامالمابحه

الرواية.

12بلدان،ياقرت)أرميدةنراصيمنخلا!لقربثهورةمدينة:أرزن2() 0 5 J-

602).

(.ب929)مخطوطة6مدتأريخ)3(

.(ب301مخطرطة)الاعلاق،شدادابن،الورتةننس،الابقالمصدر(4)

121http://www.al-maktabeh.com



المدينةوحامرأطرافهاو!بميافار!اعلى(م0114=5355)عامني

وأقطع،عليهافاعتول!منهاالقريبة(شيحتل)إلىرحلثمأيامثمانيةطيلة

ميافارقين،علىمنظمةيوممِةهجماتبثنوقام،لأمراثعليهاستولىما

يفادرونكانواالذفيقالس!باختطافيقومأخذ؟المنطقةعلىصيطرتهوفرض

صبشيالديئشرفمنكلنذاك7بميافارقينوكان)1(.صاجيا!ملةضاءالمدينة

واصتطاعا،البلدوصاصاالأمرفدبرا5يغالفييوسفوالحاجبتمر،شوزير

داودوه!،تضغطأمامبمياذارقينيصمداأن

علىالتضييقعنليشفلداودممتلكات"بمهابرذلكخلالزنكيأسرع

قواتلهفتصدت،المفانمبمضعلىلاحصولالفرصةوليستفل،ميافارجما

ا)طرفينبينودارتبهمرد)3(ةلممةمنبالقربأرسلانقراابنهبقيادةالأخير

تحتبهمردقلص،،ركأأرسلانقراوانهزمزنكيفيهاانتصرعنيفةمعركة

بهذهو)كتفى،تذكرمقاومةدونعليهاواتولىإليهاهذافاتجهعدوهرصة

.المومل)5(الىعائداَوقفلالمنطقةفىالبردواشتدادالثتاءلدخول)4(الغنيمة

***

1مخطو)ضَدريخt،الفارقي(1) 2 2 ; b(بلأ.3نحطوطة)الاْءلاق،ثدا!بنا5(آ.

.الأوراقففمى.الساب!ةالصادر(2)

داود.الاميرممتلكاتمنلكو!ابكررديىنيكيفاحصنمنريبةةأ!ايرجح:eبممر()3

هذاالاراتقةمناخذزفيأن(،ب129ورقة)ءخطوطةالاْعلاق،سْدادابنيذكر(4)

الحبر-صحان-ضكُولا.الإمارتينمنلاْيالحصنهذانبميةيحددو!،رالمرزحصنالمام

.المامهذازنكيهـجماتتمرضتالتيداودإمارةخمنكانأنه

.يتلجيوشذائدأنفهداوداَهناالأئيرابنويمرءل91/32ال!مل،الأثيرابن(5)

كانالابانإذ،27612اطلبزبدة"المديمابنذكر؟4لافيكانتالقيادةأد!رالارجح

%هلفي،7صالباهرفيالاْثيرابنويخطىهميافارفين.كلالهجماتلنالفزةهذهفيمثفولآ

الكروبمفرج،واصلابن،التراريخضبطني(الباهر)ثأنوهذا526عاماطادثة

1198.
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واتسعبينهمااشتدالذياطلافهذاأنوداودالدفيصساممنكلأدرك

الذيزنكييفيدمابقدرمنهماأصداَيفيدلن،والتخريباطرليدرجةالى

وإخضاعالمنطقةفيأخرىعلىم!سباطصولأجلمندامْمةبصورةيستغلقد

الرصلالطرفانتبادل(م5,149-536)عامبدايةوني.لطاعتهالأراتقة

ميافارقينإلىداودواتجه،الصلحباقرارانتهتالتيالمفاوضاتبينطودارت

.1cالمداءامنسنواتبمدممهبابناجتمعصيث

صسابهعلىسيكونالأرتهقيينفيالاميربينتمالذيأنالصلحزنكيوأدردَ

منانهزالهعدمتكفلسياسيةاجراءاتفاتخذ،المنطقةنيمطاعهمنللحد

ما)ذاالدفيحسامالسابقصليفهَدائمأبه!ددجمدبدصليفابواكفجهة

صاحبءشللهيكفل،؟أخرىجهةمنزنكيمماداةأوالتراجعصاول

نأزنياصتطاعوقد.بكرديارفيأهدافهتحقيقعليهيسهلثمومن7مد

الذيداودوبينبينهالصلحتمإذ،عاممنأقلنيالثلاثالخطواتهذهيحقق

زن!ينهنوبذلك.)2(القديملفريكهالطاعةلتقديماولاد.بمثماصرعان

اكطقه،فيأعدائهأشدقبلمنكات،الشكيمةقويجمديداَحليظلنفسه

الانفصالمنهيطلب7مدصاحبإلىأرسلقد-ذلكضلال-زن!كيوكان

طاعتهفيالدخولالىويدعوه،سياصتهفلكفيواليرداودموافقةعن

و-صارما،آمدإلىبالتوجه،لهيستجبإإذا،وهـدده،لهواططبة

وكان.)3(لهوالخطبةالطاعةوأعلنمطالبهإجابةإلى3مدصاحبفاضطر

.4.17ورقة،الأصكلاق،شدادابن،ب،2296ورقة6مدتأرفي،الفارقي(1)

.2/276الحلبزبدة،الصديمابن2()

الروضتين.شامةابرعنهونقل،64صالباهر37،-11/36الكامل،الأثيرابن)3(

.1/09الكروبمنرج.واصلوابن،(جدبدة.)!ل2119
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إطا)بإجابتهأنوالرا-ح،زنكيضدلداودحليفأقبلمنآمدصاحب

واضطرمنحزلأهوففدا،وداودزنكييخاالصلحلمقدنتيجةكانتالأخير

.)9(المسكر،،زنكيتوةمنكأوفهعنفضلأهذا،الطاعةإعلانإلى

الأراتقة:عولقضاءالتمهيد

،لتمر،شالتابعةميافارقينعلىللاستيلاءالحدةيمدذلكإ!رزنكيراح

قدعلاقتهكانتالذيالدفيحساموزيرحبث!يالدينضرفمعالتواطؤفقرر

،(م1142=ء536)عامأواخرفيفأرصل،)2(نمر،شصاحبهمعساءت

حبشي،الدينشرفبرئاسةالموصلإلىلالفاوضةوفدإرصالتمرآشمنيطاب

لصالحاتفاقإلىوالتو!لممهالتفا!منغيرهدونيتمكنهذابأنوأعله

الموصل،إلىحبشيبرئاسةوفداَوأرسلتمر،شالدفيحسامفأجابه،الطرفين

بحدهاالوفدأعضاءدAءأيامثلاثةعندهوأبقا!بالغبإكرامزنكبىفاستقبلهم

بينهماوجرتلاعظلتهثمينةهدايازنكلإليهفقدم)3(،الموصلنيحبشيؤبقي

زنكيىمعاتفقحيث،صاحبهخيانةعلىحبشيبحزمأنتهتصيةمباحثات

.)4(ذلكُعلىلهوحلف،ميافار!اتسليمهعلى

ألبتالأماليإزاءاتبمهاحبثحيالتيالظالمةالإداريةالسياصةأنويظهر

فيقويبمركزيتمتعغداالذيوزيرهلضربالفرصيتحينفأخذتمر-،شعليه

اتخذحقالموصلإلىالحامهذامارديئإمارةحبث!يغادرأنفالذا،الحكم

.11/37الكامل،الأنيرابن(9)

اطامس.الفصلانظر)3(

.(ب229مخطوطة)6مدتاريخ،الفارقي(3)

أ(.409)نحطوطةالأعلاق،شدادابن،3292-ب221ورقة،السابق1،!در(4)
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وردتةلالمهمنمناوئيهأحدوأطلقفدهالاداريةالإجراءاتبعضتر،ش

دبرهـاالتيلالؤامرةالايى،سيالدافعو5هذاكانوربماالأمور)9(جميعإليه

كبيرةأ!ةذايمدب،فارقينعلىالأ-يراصتيلاءوكان.زنكيىمعصبشي

.تمر،شممتلكاتبقيةعلىللهجومقاعدةعلىللحصولا!اليحطيهلأنه

6537)عاميخلالىزنياتخذهاالتيالسياسيةالخطواتهذهوإزاء - or

طقة،المتفيقويمركزءلىير!لأناستطاع(م1141-1112=

آخرددءءلىوالسيطرة،بكرديارنينفوذهلمذالمركزهذايستغلوأن

الانقضاضو!جا،الحاحمةبخطوتهالةي!اممن،ذلكبمديم!نهالمواقعمن

أرتق.بني-حملإصقاط

مجملزذحجمماقامالتاليالماموأوائل(م3،11-537)عامأواخروفي

و-فوعداودعصلحهتفلأ،الشماليةبكرديارحصونعلىواعمة

بعملا)ة--إماس-طاعتهوعدمتمر،شوانمزال،رحميأللطته7مدصاحب

ا)ة-لاعمنءددءلىالجولةهذهفيالاستيلاء!نزنكيتمكنوقد،فده

يدءى!ليأميرولايةنهنبكردياركالياقمىفيالواقمةوالحصون

صلمين-!نءلىبطرتهفرضءنفضلاْ،إ)2(الأ-صالسبعبنيعقوب)

!نهاكلفيووضعاء!مونذه5أوذماعقي،"بقامثمومن،للأراتعةالتابع

إلىالمملياتهذهأدتوؤد.الأعداء)3(ه-مماتمنلتحميهاعسكريةحاءية

.الخاصالفصلوانظر،(آ231-ب4229وركأطوطة)آمدتاريخ،الفارقي(1)

اظر)و-يزانردوا-5وطترةرنينالةوذيوبا،صاوفطليىالدوقالحصونتلكوام(2)

.(التاليالهاش

وصين-الر،شاءةبوأ4ءةوتةل،6آصإباهـرا،11/93الكاءل،الْاثيرافي(2)
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وعددماردينمنالقرهـبةالأمراةقلعةبهدمفقامزنكينرايامنتمر،شتخوف

اتلمحاربمالزنكي)9(المنالسهلةأهدافاتكونلابهايالمحيطةالمواقعمن

ماردين.ءلىللهجومكمواقع

يتقدآانفرأى،الأرتقيةالاماراتلتصفيةمباثرةذلكإثرزنكياتجه

فز-ف،حبثصيالدينشرفمعرحمهاالتيالخطةلتنههتميافارقينإلىأولأ

بسمى(تل)المسماةالقريبةضواصيهاإحدىنيونزلقواتهرأسعلىإليها

تسليمءنعليى"اتفقامابتنفيذميافار!افيالمقيمحبثييقومأنفيأملأ

اليلدأعيانكبارصنرجلانواتفقاكتثفتالمؤاصرةول!ن.إليهالبلد

على(اطليالمكارمابيفيعد)و(الشاقصيمؤ!ل)ومافيهاوالمسؤولين

إلىةد-لا،121ميافارقينلهتمرضتالذياطظرإثاءوليلأحبثياغف،ل

فيتمر-،ضالدينحسامإلىبىاواتجهارأسهوأ-ذابايىوفوضرباهنحدعه

افتمر،"فداوأبو،9/29الكروبمفرج،واعلوابن،(جديدة.ط)49-،931-

تاريخالمظيمي2/2775الحلبزبدة،المديمابن"2/44تتمة،الررديوابن،5/53

مخطوطة)آمدتاريخ،الفارقي،(2/773الحابزبدة،المديمابنضيةl-،مخطوطة)

ورقةوانظر.4012مخطوطة)الأءلاق،شدادابنعنهوينقل،(6لأ2316،92

ا،ومل،زاريخالهسري،(18-08نحطوطة)ريةا)خوالسيرة،شهبةقاضيابن،(ب92

.75ص

صفحة9رتمهاصض،الزءفرانديرزاريخفيالاذماننزهة،برصومأفرامالابأ1)

13-41.

ا)دورالىإصادراتثروا،ينالبنيرض!ولايةتحتا)فترةهذهفيمياؤارقينكازت(2)

=ء953)تةرجبالىمنصبهفياشمرانهسوىالأحداثهذهتجاهالواليهذابه)5الذي

،!0.17-آ01ثمحىطوهـ4)الاْعلاق،ثدادابن،!اودفنزفيحيث(م11،ث

ت!بهفياسترولذاحبثياغتيالممليةكلأشرفالذيماه-وهذاينالابنانا-حإَوا

الاخير.دبرءاالتيإئرامرةاثلبمدبازإرةيخاكلىكرال

126

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وممتهزنكيجيشفاضطربالاغتيالخل!انتثمرماوسرعان.ماردين

غيرصبثيمقتلأنإذ،نصيبينإلىوالمودةللانسحاباضطرهمما،الفوضى

."1(ميافارقينعلىالسيفرةعليهالصموبةمنجملالمتوقع

أمير!ممانبئداودتوفي،(م1144=9535)التاليالماممطلعوفي

وصيلةضيرأنمذ!ورأى)2(أرصلانقراالديئة-رابنهمخلفةكيفاصصن

هي،بكرديارفيزةيالأاالو-ودعلىخطرهإيقاتوزنكيأطماعمنللحد

إء-،دةووماردينيفا-صم!إمارتيبينزنكيأحمدثهاا)قياطلافاتإثاء

؟!اهرز-4وذ)كا)-بيلهذافيالأولىباططوةوقام،بينم،القديمالت!الف

.)3(الهامنفسفيلتمر،ض

هـطإء،رتهشؤونتسييرفيضف!نأرصلانةرابهازصفماأنإلا

مدينةعلىواستولىبلادهإلىفاتجهالضمف"-ذالاصضفلالالفرمةلزئكي

و-يرمودُهأرقيينعلىامتولىأنليثماثم)4(الأصدقصيرحص-،ربمدحاني

إمارةمنء3مةصتاطقعلىسيطرتهيفرضأناستط-اعوبذ)ك،وبالمرقتين

الأعلاق،ادثدابنعنهونفا،،(ب،ا329َمخطوطة)6مدتاريخ،الفاريَ(1)

الجولة!ههـنؤ(استولىزنكيأن66جمماابىهرفيالأثيرابنويذكر."(آ401تطرط")

هذهرضهفمماال!ملوبضهناألأخرىإصادراذلكتؤ"دو!،يئد'ص،أممالعنءواضععدة

.ب!االاخذءدمويرجحالروا-ة

صدابى،ابن.(ب039،آ421-ب23-9تطوطبما!اَ!دزاررخ،1)ةارقي(2)

.(أ501َ-أ401مخطوصة)الأعلاق

.(أ421-ب4321مخطوط)تاريخْآءد،الفارقي(3)

191)روضتين،شامةأبرعنهوفقل،66صالباهر،11/93ال!مل،الاْثيرابن(ث)

.(أ0401!خطوطة.)الأعلاق،ضدادابن(جديدةْ.!)3-49!
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كيفا)9(.حصن

ميافارتينفيمؤامرةصاءزنيمبهاتامالتيالحسكريةالحملياتهذهأدت

ة_11الدفيحساموبينبينهالخلافعودةالى،أرسلانقراأءلاك4مهابرنيأم

ءامللأتيروهبهماقدكانأنبحدعليهماواستيلائهوالسيوانلجورمهاجمتهبهد

.()2(ما35؟=ء053)

مركزهزلتقدكانلأنهالدفيحساممعالقديمحلفهلضياعزنكييأبلم

قلاععلىواستولىفيهماه،مةاستراتيجيةمناطقعلىوسيطربكرديارفي

الضميف،ات،وخلفهتوفيقدسقمانباوهـبن،؟كانج"!اشتىفيحصينة

أرتق،بنيمنالممأبناءضدالحدائيةالمحالفاتقيامإلىحاجةلزنكيتمدفلم

11نفسفياخ!كاكهولكق 4، = 5 953 ( CUMأنقذ،اصليبية1الرهابفتح(م

ممتلكاته.ضدجديدبهجومقيامهمنالدفيصسام

المحلبةبالاماراتعلاة،تهيوثقالتاليةالسنواتخلالالدينحساموراح

بينالمصاهراتمنسلسلطريقعنوآمدوبدليسوأرزنكضلاطاداورة

نيمركزهبذلكفقو!،)3(الإماراتهذهح!موبينالأرتقيةالحائكأفراد

،(م4،11هـ=953)عامكيناميرأداودوفاةاصتضلالحاول؟،ا،ةطة،

ابنعنهوينةل.(ب2616،231-ب821محطوطة)اَمدتاريخ،الفارقي(9)

اك!الي،الجهاتفيالذكرنفةاَالبلادوتقع.(ب401-أ01:)مضطوطةالاْعلاق،شداد

بكر.ديار!ن

.الارراقنة-ت،السابقةررإطا(2)

،ب-آ4297،631-ب321مخطرط")آمدتاريخ،ا)فارقيانظر3()

.(آ231ء-طوطة)الأعلاق،شدادابن،ا9397،ب-آ039
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قواالدفيفخرممتلكاتبمهاجمة(م1145-0055)التاليالحامفيفقام

.ءين)91رأسعندقواتوهزمداودبئأرصلان

الحائدةجمل!قلمةلحصار(م1146=ء105)عامزن!كيتوجهوعندما

نأوالراجح.خدمتهفيالدينصسام.بئالدفيجمالكان،المقيليمالكبنلصا!

قبضأتهذالبثماولكن،لزنكياسمالةابنهبمثقدكانالدفيصسام

زن!يمناستمداداَالاجراءهذاوربماكان.)2(ممسكرهفيواعتقلعليه

-1055)سنةجحلإ-!حارأثتاءمقتلهولكل،نف،الديئحساملمهاجة

ثائي.ب!ثكلخطرهمنالأراتقةأنقذ(م'146

زنكي:مقتلافىالأراتثةجوم

المواقعهاجمواحق(م1146=15،5)عامبمقتلهالأراتقةحمعأنوما

أهـا،ممظمهااصتردادمنوتمكنوابكرديارفيعليهاا-!ولىقدكانالتي

يرمعلصثاواستولى!ازلها-انيإلىوتو-!هليلتهمنركبفإنهالدبنحسام

نألبثماشم،(55416،11=)صنةالآخرربيععثمرالثالثالأردماء

علىواشولى-خوبأانحدرثم،وبالمرقتينانوالسيو-ور-بلعلىدها"استولى

ء!ن"ورأسوجمينموزنوتلالموزروهـلىبكرديارفيشهختانإقليم

أرصلانقراالديئفخروصار.بلادهإلىعائداَوقفلالفضوحاتبهذهواكتفى

عليهااستولىقدزنكيكانا)قيالبلادوجميعوحيرموكأرقتينعلىفاستولى

وةطلمي!الدوقحصنعلىالاسذلاهمنتمكن؟،يفاأصيردداوفاةودمصد

.(ب-آ529مخطوطة)آمدتاريخ،الفارقي(9)

،(121لأمخطوطة)2مدتاريخ،1)ةارقي)2(

912)9(
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ذلكاستفزوقد.ا9(وبا،ساوطترىويامردواسمردالهيثموقامةصافوبلد

زنكي،أبيهعناكاطقهذهورثالذي،الموصلأمير،غازيالديئسيف

فتةدم،)12أبيهبقتلوفرصأسروراَأظهرأنهمنتمر،شعنبلفهعافضلأ

زنكى.والاننة،ممفنلإثرالأرانفةعلبهاصتولىمالاسنمادةفوانهرأسعلى

مارديئ،منا)قريبةالمواقعمنوعددداراقله،علىالاستيلاءمنوتم!كن،منهم

)14،س!نهمنعدداَوسبىفنهبهلتمر،ضالتابعثبختان)13إقليمموبسارثم

وفمل!ون!4بلدهاوخربفحاصرمانفسهامارديئإلى-ذلكبحد-وتقدم

ببلمدهءازيالديئبففملماتمر،شرأىفلا.)15"المظيمةالأفاعيلبه

ة!دهاقد،أعياداَكانتلقد؟أيامهوأفي.زنكيمننثمموكنا5:قال

هوتمدىولا،ثمنبفيرتبننحلاةع!هـهمنأحدولامويأخذفلممرةغير

61(.،ويخربهاا)بلادينهبهذاوأرى،اللطانحاكلعكرهو

منكلباخص-ارالاحداثهذهوت،رل،آ261-ب128ورقة،ادابقالمصدر(1)

ءخطوط")الاْءلاق،شدادوابن،11/74)رو!ين،ثامةوأبر86صالباهرالائيرابن

الجولة-"ذهفياستوراالاراتقةانالىالاضاوةفيشامةوأبرالاْفيابنويخطىء.(ب21

.وحيزانامدناموقميكل-كذلكً

ريارفيالاحمربعا)بنيمقوبولايةممتل!تمنجاورماوما،مينالمرةمذينانذاراقع

مقتلةرصةالآخرهوامتتلالذكلماخلاط!احبقبلمنءليهاالاصتيلا.تمقدكان،بكر

.أ29؟ه،ور!الفارقيانظر.زنكي

Gibb,zengi..513وانظر and the full of Edessa, P

(c)(46-3136تطوطة)تاريخ،اتا)فرارن.

بمىزلءثلاواقعامنءدذاَ-مم،بكرديارمنافيوبالىتمتدكورة:ضبختان3()

ءيرما.و(1/968ا)-ارقا-در)اقرادوتل(1/468بلدان!ياقوت)

(t)(46-1363مخطوطة)تأريخ،اتامْراارن.

.19/05ال!ملالاثيرابن()5

-ا://\ف-؟-الرو،سامةبرأ،19صالباهر،الهفحةنفى،الابقدرالم!(6)
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ويمد.الصلحمضهيطلب،غازيالديئصيفمراصلةإلىتمر،ضاضطر

ثمومن.الموصلالىعانداَوقفلذلكالىالدينعيففأجابه،ابنتهبتزوي،

الىعمرونافيال!ثيخصفرحيث،)1(تمر،شابنةتجهيزمراسيمجرت

أمراهمنجماعة4بصحبهوكان،دينارلفأيئكأسعلىعليهاوعقدميافار!ا

.13)الموصل

بمهاجمةتام،الموصلح!مجاؤبمنتمر،ضالديئ-ساماطمأنأنبمد

أسمردفنازل،أرسلإنقراحاءم،ضفمستفلأ،كيفاحصنإمارةممتلكات

)I)عام f N% iA = Aairوتد،با،صاءلىاستولىثم،عليااصتولىو

.أمراءثا)13بهيرني!انوابئ7مد!اصباديناجمالالحلةهذهفيصحبه

ضمبرأت،المامنفسفي--ادرهءنالتمويضمنأرصلانقراتمكنوقد

اخيهحكمتحتءخهامستقلةكانتأنبمد،إمارتهإلىزكردملاقلعة

.41(تفمشأرصلان

،(م؟914=5445)عامالموصلأميرغازيالديئصيفلؤفيوعندما

2الزماتةمرآ،الجوزيابنومبط،الصفحاتففى،الارة،المصا!ر(1) 30 / A-

5153المبر.خلدونابن،21/222والنهايةالبداية،كثيرابن،402 4 - err.

عدمفيكلمادته،454ءامالأحداثهذهجملني(19)صالباهرفيالأثيرابنريخطىء

.51191"حرربمفرج،واصلابنذلكعنهوينقل،خالتوارثفبط

.(ب929محطوطة)6مديختأر:قيالفار(2)

ثمالوقتمنفزةتمر،شبيدقعالمو"ذهبةيترقد.آ039ورةة،الابقالممدر)3(

ا-طلةفيلرءبتهربما(الورفةنضى،ا)-،بقالمصدر)كيفاحصناميرالىأعارهاأنابْما

.ممودالديئلؤرالىانفمامهب!منهلتخوة،أو،ممهابن

(،031Tغطوطة)7مدراريخ،الةارقي(4)
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لمالتنابنتهقضيةفيتمر،شإلىأرسل،مودودالديئةطبأخوهوخلفه

نأعلىالدينقطبقئويجهاعلىالطرفينيخاالاتفاقفتم،الديئسيفبهايدخل

أميريفلمالزواجتموعندما.لهامهرألالوكلاكابمةدارامدينةتكون

اطجةذينيعليهاوالاستيلاءدارامنازلةإلىتمر،شفاضطربتمهدهالموصل

.)1((م50115=4،5)سنة

الدين:نورسياسةمنالارا-طةموقف

ماشدينإءارقىمنكلةفمو(م0115=5445)الصامنفسفياتضح
-،

تقدمفمندما،الموصلتجاهعودالدفينورسياصةمنالأرتقيتينكيفاوصصن

أرسلانقراالىهناكمنأرصل،عليهاواستولىللو!لالتابمةشجارإلىهذا

لما،مودودالدينقطبأخيهعلىلهتةوية،إليهيستدعيهكيفاحصنأمير

ةواتهرأسهـلىوسارأرسلانقرالهؤ،سخجاب،وديةعلاقةمنالطوفينبين

إلىولؤبقواتهجمعوذلك-صلالمهأمير-الدفيقطبحمعفلا.سنجارإلى

!لمحبمقدالأمروانتهىأكأ"وبينبينه-ذلكإثر-الرسلودرددتصنجار

بقيتبينما،زن!يإمارةمنالثابةبابثاتالديئنررا-فاظءلىنصبينهما

.)12الدفيقطب-وزةنيالجزريةالجهات

الذيبالصلمحامأالتز،ءايداَموقفأالأ-داثهذهإزاءماردينأميروقف

منامامهالجوخ!منأفادوقد(،م1147-5425)عامالمو!لمع!ده

.ب3297ور"الابقالمصدر(1)

6711الروضتين!شاءةأبو،79-59صالبامر،15711ال!مل،الْانيرابن2()

مخطوطة)الاْعلاق،ضدادوابن،029-81119الكروبمفرج،اصا!وارن،68-

.(21-1509عزطوطة)تاريخ،ا)فراتابن،(ا48َ
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حميساطانتزاعمن،(م0115=5055)التاليالمامنفتمكل،المثاكل

.11(إمارتإلىوكهاالىومأيديمن

،فضل،القوةمنكبيرةدرجةالةشةهذهنيالسياسيماردفيمركزبلغ

فيرايهعنيصدرونغدواالذيئ،ا!ليينالأمراءإزاءالدفيحسامسيامة

المامفيوة،مهذاالقويمركزهالدفيحامواستفل،أمورم)12تمريف

بصداقأميرهامطالبةبح!ة،اَمدعلىللاستيلاءبمحاولةام151-546التالي

لأتباعه،واقطمهابهاادطةالمناطقعلىوسيطرونازلهاإليهافتوجه،ابنته

بحكةالأمورعودالدينجمالأميرهافمالج،الموسمذلكغلالعلىاستولى؟

لاعلات،إمارتفيفذيئالمفكبير،نيسانفيالديئومؤيدأولادهوارصل

ثمومن،ممهأمر!موأصلحواالمالمنمبلفأإليهقدموا؟الدفيلحسامالطاعة

زفياغتيلأنذلكإثوواتةق)3(.ماردينإلىعانداَاَمدعنالدفيحسامرصل

منا!لةإ!إالدفي-صامدفعمما،باغتص،لهندسانابنوا!مالديئ--ساموزيرالدين

وزيرالدينب!إءإبراهيملديهفتوسط،وضايقهااورارعيهافضربم!نية7مد

إلىدخلثم،ا)صلحثأنفيممهوتحدثمد7أموارعندبهوأجتمعئمضلاط

وتمالدفيحسامإلىخرجثمومن،ممهالموضوعوبحثنيسانبابنواجتمعاَمد

منكلالدينصامالىتهـجالتالياليوموني،الطرفينبيهطالصلحءقديديهعلى

وقد.991صالمنتخب،الخنةابن،(آ133مخطرطة)آمدريخ3،الفارقي(1)

كلإمارتهخلال؟وكبوريالدينمظفرءليهااصتولىانالىماردينممتل!تكنحمياطبقيت

الابعالمقد)منذلكف!اتمالتي"ا)المصادرهذهتحددو!.(الابقةالممادرانظر)حران

.(المذكورالثرنمن

.(آ331-ب231مخطوطة)6مدتاريخ،الفارقي(2)

ءتطوطة)الأهـلاق"ادشدابن،آ039-ب439رقةو،السابقإصدرا(3)

2293).
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قواعدمحهمالدينحسامفقرر،نيسانابئوأولادوأولادهوزوبته7مدأمير

.159(بلادإلىعائداَوقفلالصلح

وتولطبماردين)2(تمر،شالديئحسامتوفي(م1152=5475)عاموفي

جميعوملك،حالعد،تنفخأندونالي)3(الديننجمابنهبمدهالامارة

موفع،عليهيهصو!،غيرمولاإخوتهمنأحدعليهيختافولمأبيهولاية

علىيطرأوإ"ا.)أبيهفيوعزوهوراسلوه،واضحلفهمالجوانبجيعوراصل

عليهسارالذيبالحيادالتزمإذ،تغييرأيعهدهفياطارجيةمارديئسياسة

الذيالوقتفي،ادطورةالهليةوالإماراتالديئنوربينالصراعتجاهأبوه

علىذلكمةابلو-صلموا،إلدفيلنورمساند!معلىكيفاحكامفيهاضمر

.عديدةم!كاصب

وقام،الدفيلنوربمحالةت،مركزهقوةكيفا-منأميراستفل،ئد

60116)عاموتمكن،إمار-،لتوسيعمحاولاتبعدة = A 5 Oمن(م

وةد(الجوبية)تدعىالأمراهمنلطائفةالمائدةشا،ن)15قلمةعلىالاصتيلاء

.ب-ا531َرقةو،بقالارالمصد،رقيالفا(1)

ممتل!تمنانتزععودالدفينررأنب36ورقةالابقالمصدر،شدادق71يذكر2()

بن)يلفازيبنالياسبنعدالديئلثهابوحملاالبيرةقلمة-شتمريوفاةقبل-ماردين

بينفيهاحمالأيةكلوهي،ذلكُفيهاتمالتيالنةالمزرخينمنغيرهولاشدادابنيحددوإ.أرتق

.ء5ث415-7

(r)ارن"7132الختهس،الةدالوأ،أ501ادشدابن،1/117الكامل،الأئيرابن

.33/5تتمة،رديالر

.(5012ءخطوطة)الأعلأق،ضدادابن(ث)

بكر.ديارفيموقمهاا؟هرافيةالمصادرتحدد!(5)
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بعدةتإم؟)9(طالبحصنإلىولايتهاوأضافعليهااصليلائهبعدخربها

يخم،راسلالتيتلكالأتيرةالهاولةوكانت،آمدكلىللاصثيلاءمحاولات

إلىقوانهبتو-يهيةومأقعلىمممواتفق،اَمدفيالأ!ادالأمراءمن!اع!

عينوقد،الأكرادهؤلاءبمساعدةآمدعلىويستولوابالحبالليتسلقواليلأآمد

ل!وهيمقتونهالجندكان،لهخادمأا؟يشذلكًلقيارةكيفاحصنأمير

سبقهصيرهفيتوانىوإذ،بهيفاقواترأسعلىاطادمهذافتقدم،اضلأقه

الصمودمنهموطلبواالحبالالأكرادلهممدحيث،6مدإلىالأمراءبقية

فتخوفوا،الدخولءلميهموعرضواالأبوابالأكرادنداءم،فكسرهؤلاءفرفض

الأمراءدونالهظيمالم!مهذافيجاملصيعلىالديئفضرلاعتمادذلككل"

باغتواالأعوارعنديدوربمىاوجندها7مدأمراءعلموعندما،،ال!كبار

كل6مدصابقبضثمومن،بالفرارالاخرونذولابمضهموقتلواالمهاجمين

.2()وأعدمهممرينالمت!

فخر-لميفشفاعةصودالديننورقبل،(م،116=056)عاموفي

نررمنانهزامهإدركيفابأميراستجارالذي(ميرانأمير)أ-يهفيالديئ

.بينهما)13جرتاقيالمماركإحدىفيالديئ

الىأرسل((م1166=5635)عامأرصلانقرامرضاثخدوعندما

الصليبيينيقصدال!فار-جهادفي!حبةبيننا"لهيقولعودالديننررصليفه

تت!ة،اررديابن،3/14افتصر،الفداأبر،911399الكامل،الأثيرابن(9)

.26/ث

38صالاعتبار،منقذابن(2) 4 - A.!فيهاوةمتالتيالفترةالمصدرهذامجددو

.المذكورةالأحداث

.8/522الزمانة7مر،الجرز!طابئسبط)3(
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نورفقام،ممدابنهوخلفهتوفيأنلبثوما")91ولديبهاترعىأنأربد-

إو!ل،اأم!ير،مودودالديئقطبحاولوعتدما.عنهوالدفاعبنصرتهالديئ

نورإليهأرصل،للوملالمحاديموقفامنليثأركيفاحصنإمارةمهاجة

قهراَ،ءخمتكلبلادهتمرفتأوقصىدتهإن:لهويقولذلكمنِيمنحهالديئ

.12ااتهمحاوعنالترا-عإلىالديئقطبناضطر

رو566)تةفيتوجهعندماالديننور-انبإلىيفاصصنأراتقةوقف

فيتقدمصث.لطاكأ-4وإخضاعهاالمو!لمثاكللضصفية،(م0117-

لهجيث!أهناكوأقاموفيبينوالخابورالرقةعلمافاشولى،المامدْلكمطلع

الصلصبيين،لمجاب!تالمث،مفيمرارط،كازتقواتهممظملأنالمنطقةأبناهمن

إليهفتوجه،)4(مساعداتهلقاه)13الهيثمقلمة!ثبهبأنكيفاحصنأميرووعد

وضربالمو!لإلىسارثمومنبالتينلؤرشعفكثر،تواتهرأسعلىهذا

نوروقفل،عةi12ILاوإءلانالصإحطلبإلىأمراؤهافاضطر،عليهاالحصار

.)5(بلادهإلىكيفاحصنأميرحليفهواتجه،ثمبانفيصلبإلىعائداَالدفي

.111133ال!ءل،الأنيرابن(1)

..45-1/539الكروبمةرج،ا-لوابن!المفتنفى!ادابقالممدر(2)

بكر.ياردفي13موتاف"ابةرإصادراتحددا(3)

ولنةوكل!!ا"21231ربا)ءرجرمة،ا!لوبنا،8123خينالروف،ضامةبوأ(4)

ا)ةوليى(79-69ص)ا)باهرفي،الأثيرابنويخطىء،الاسفهانيالممادعنالرواية5هدْ

لررتر--"لدىهـ.445ءامحدثالمذكورإوقعابمنحهكيفاحصنلاْميرالدبننرروعدبأن

.مرةلأولالمو!لالىالدبن

،شاهـ،أبو،!5ث-521صالباهـر،7،9-11/461الكامل،الاْلْيرابن(5)

1-87119الروضتين nn،333-33112اطلبزبدة،المديمابن.

M
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.1(اا!ثمقلمةوصلهبرعدهالدفينورلهوفيثمومن

المواقعتهرضت،(م1731-!956)عامعودالديننوروفاةوعند

ءاردفيلممتل!-اتيتمرضلمأنهإلاالمو!لأ!يرلهجماتمارديئمنالقريبة

بينالصراعإزاءالإمارةهذهال!زمتهالذيمماالهايدالموقفبسبب،)2(نفسها

المومل.والدفينور

إَتتحرمنكيفاو-صنماردفيإمارتيمنكلموقفاختلافمنوبالرغم

دخا!ممتيمممافإن،المنطقةفيالمحليةالاماراتتجاهالديئنور

ليثحلذلككد-أوقد،امبىأي،الرحميةالناحية

اطإ-فةإلىعودالدفينورأرسلعتدما،(م1172=5685)عامثا"ئي

طاعتهفيوص-!...البلادمنبيد.بماتقليداَفيهامنهيطلبرصالةالعباسي

الأرازهة-4خطبةاستمرتبينماهذا.)3(طلبهإلىالخليفةفأجابهبكركديار

زنيفيها-مالتيالفترةطيل،باحمهمآاوضربت،السلاجقةلسلاطين

.14الديئاونور

***

الديئنوروفاةإثركب!رحدإلىوالزنحَيينالأراتقةبينالعلاقاتتضاءلت

نة!و!!ا،2/231ال!روبمفرج،واصلابن،8123الروضتين،ضامةدوأ(!)

الاصنهاني.الممادعنالرواية

21الكروبءفرج،واملابن،751صالباهر،1196511)!صل،الاثيرابن2()

.565!15)!بر،ظدونابن،5-6

9422/!1)روص!ن،شامةأبو،629صالباهر،911061الكاءل،الأثيرابن)3(

.635-562-15053ألمبر،خلدونابن

رفبات،خل!نابن،911،649-019صاللجوقيةالدولة،الحيني)4(

.71112الاعيان
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الايوبيةالدولةصلتوأرمينيةالجزيرةأنحاءوبمضوممرالثامففي.عود

فيالزنكيونالثلالموكلوفي،عودالديئنررأنثأه-اا)قيالدولةمحل

موقفين،أحدعامةبصورةإلأيوبيينقياهالأراتقةوافن.الأيربيينفداعالصو

التحالفوممازيهما،الموصلوبضمنهاالمحليةالاهاراتضدالأيوبيينمساندةأولهما

،ا؟زيرةفيالأيوبيالنفوذمنللتضلص،الموصلوبضتثا،الهليةالإماراتهع

معطقا!مإزاءممانور!أمراَبالزنكيينالأراتفةعلاقاتغدتوهكذا

الأيوبيين.

الدين:وصل!حالأراتقة

وفاةبمدوالاممصرفيالأمورمقاليدأيرببنالديئملاحتولىإنما

خطةتنفيذيىالمملبدأحق،(م1174=9556)عامعودالديئنور

اتحادينظامفي،والثامالجزيرةفيالإصلاب-ةالإماراتتوحيدتست!دف

أمنقديكونأنبمد،الصليبيينفداب!ادإعا*نذلكبداسهليثسنى

وتموينية،بث!رية،!ممريةمواردوكنالصكريلنثاطهالخلفيةاططوط

.الأعداءلهؤلاءقتالهني

لإيقافالمنطقةفيا!ليبنالى!مراء-،نبإلىالبدءفيالأراتقةوقفوقد

مبدئيةانتصاراتمنات5أحرز.ماأنإلا،هناكوتقدمهالدينصلاحنثاط

منهالعدائيموقفهمعنالتخليإلىالأراتقةممظماضطر،اكطقةأمراءعلى

،مجماتهنإمارا!ملينقذوالهالطاعةوإءلارْءمداراتهإلىلجأواحيث

جانبه.إلىوقوفهملقاءالمكاببمضعلىأخرىناصيةمنوليحصكا

وهوالشامثهاليفيممةلأ!علىالاستيلاءبمحاولةخطتهالدفيملاحبدأ

571V)آعااليهافتقدم،حلب 5 = Aيتضحبدأالوقتذلكومنذ،(م1ا
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وثهاليوالجزيرةالموصللأمراهتأييد!أعلنواماصعانإذ،الأراتقةموقف

ضدعتل!إ!معنلدفاعوصياصيأء-كريأتحالفأبينهمفيهاشكلواالذيئالشام

الديئسيفف!ادةتحتومارديئيفا-صنأميراوانفوى.الدينصلاح

،اكطفةأمراءمنآخرعددافاك*إب!ذاا-حقوا،المو!ل!اصبغازي

،الأولربيعفيكأركهمبدأوا)!(رسtiلاف2صتةتواكمعددبلغوقد

إلىأدىالاذ-!،رهذاول!ن،الثتاءخروجمتتظريننصيبينفيوع!هـوا

أ-با!ز"ةمعبيو!مإلىالحودةفغدتر*تثمالملاوانتثارأقوا!منفاد

%ندمدونبةواتالدين!لاحوتةدمحلبإلى!اتج!وثم،2(ا)ظفر)منليمإ

نءأسة-رحيثحلبقربا)صماط،نتلكأدشوالفيالمة،ءاوكان،ءدداَ

عددفسيطهـعلىالدين!لاحأءامالطهـيىوانفتح،وحاةانهالدينيفمزيمة

بين!ة،وف،توجرتنفس!!احاب-اصرثم،بحلباد-طةاطصونءق

(م572ء=1176)سنةمحرممنالمثرفيفيالصلحءقدكنأسفرت،ا)طرفين

واتفقوا،وكيفاماردينأميراوبضمنمماكطة"مراءأبر-ح4لىخلإوةد

.الفادر)13التإكثءلىوا-دةيداَبم-مأي!ونواأنعلى

v-179/:9لال!"،الالْيرا-!(9) o\.بأنذكرالاصفهافيالممادأنقازلأويفيف

كلاكانرإغ-ا،،المث؟تالامريكنو!،د،رسألفعثربنبلضت???Aiaوا)دبنبفذوات

الصكروترتيبالمرضجريدةبلوةةتؤإنني.كاإزدار-!لافآصتةكلردونفيالترةيق

.،الاثيررنالدينمجدلهوال!تبلذلكا،ترليوكان..وؤابأوءهـسةميتة)د!اف

.79ا:11ال!مل،الأهبرابن(2)

،34-31صالديئملاحصرة،ضدادابن،176-975111ا)صابقإ!درا)3(

ابوزي،إبئسبط،64-2/73الكروبءفرج،واملاق،53\/:الروصينثاء"،برأ

تتمة،ردي"وبنا،26-3116ادصصر،الةدابرأ،433-2133،/مالقاكةآمر

=،63-62صالموصلتاريخ،الممرى،72o-5لأ5/1إمبرا.خلدرنابن،2/86
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الديئ،ملأحضدالمنطقةأمراءإلىالاراتقةألانضماالاساسيالدافعكانوربما

وبمضزني-مطيلةمعليمفرضتالتيالمزلةمناطروجفيرغبت!مهو

مزيدعلىللرصولمنهمومحاولة،مارديئأم!يروبخامة،اديئنورصمىترات

ربماأنهمءنفض،،المجاورفيالأمراءمعالتحالفطريقعنإكاسبامن

وعلى.الدين)!لاحإلمماديةاكطةةقلبفيوعهملوالتحالفهذاإلىاضطروا

ممركةرمد-دهاعندأوتفتمالهمرءانالمدانيةالبادرةهذهفإن-الأية

3خر.اتجاهأالدين!لاحمنايئراتقةموضاواتخذ،ال!لطانتلى

وفداتجه،(م1176=ء573)سنةالهرمفيتمالذيللصلمحوتاكيداَ

توزةوا،وادمشقإلىيفاوءإرديئميريوأالموصل!احبرسلمنمكون

عديدةهداياوقدموا،أيوبفيتورارشاهالدولةثهسالسلطانأخيبتبلميف

.(1الديئ)بصلاحالاجتماعمهسإلىدمشقاغادكأوثم

***

قبلمنالصلمحذا5نقضالىيؤديماذلكتلتالتيلسنواتةطيلأمجدثلم

اط!ولوممتلكا!معلىالحفاظفيصنهمسعتفبدينا)مهدعلىظلوابل،الأشاتقة

،(م0118ء=576)امءففي.أعدائهمضدالدفيملاحممونةكل

قاجوبينكيةاإء،رةماحمبأرسلانقرانجماعدالديئنوربينالملاقاتساءت

كانالدفينورأنذلكعببوكان.الرومسلاجةةسلطانمسمودفيأرسلان

11تطوطة)الابصارصالكُ،اممريا،(1181مخطوطة)النصرفتوح،بهادرابن=

72-66)،

057/1.of saladin. in settonخهGibb. The Ris

.16.Lane- Poole. saladin. P

.3/75الكروبمةرج،اصلرابن،1/962الروضتين،شامةبراً(1)

.؟ا
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إحدىكيفاأميرأ-بالوقتمنفترةمضيوبمد،ارسلانقلجابنةتزوجقد

قلجابنةعنوأعرضوخزائنهبلادهفيوحكهاإليهاومالفتزوجهاالمغنيات

عودالدفيذورضداطربإعلانعلىفمزماط!برأباهافبلغ،وأملهاأرسلاق

كفويسألابهيستنجدالدبئصلاحإلىالأخ!يرفأرسل،بلاد.كلوالاستيلاء

كانإذ،النوعهذامنفرصبانتظارالديئملاحوكان.4)1(عتأرسلانقلج

فرضذلكبهدلهليذ:ىلالوصلالموالينمراءاؤ1كباربمزلقومأنعليه

محاولتهعنالتخليمنهيطلبأرصلانقلجإلىأرصلثمومنعليها)2(صيطرته

-صمونعدةصدانديننورأءطىقدكانبأنههذافأجابه،كيفاإمارةضد

هذاابنتهمعسلل!قدسهرهأنو؟!ا،ابنتهزو-،عندمالبلادهمجاورة

اهـسلاترددتثمومن.اطصونمناياهأعطاهمااستمادةقررقدف!نه،الكك

الىالدينملأحفافطر.نتيجةعنتسفرأندونأرسلانوقلجالديئ!لاحبين

الديئنوربهواكحق،حدهءخدأرصلانقلجلإيقافقواترأسعلىالتوجه

؟.إرأحدإليهسلأشمنهالدينصلاحقواتبةربأرسلأَنقلجصحفالاعد

كاناتة،ققدرالثلاثةالأطهـافدينا،ة،وف،تت3واذة.الصلحلطلبأمرائه

سنة،عنتزيدلامدةفلالولدهمنالمفنيةيخرجأنبموجبهكيفاأميركل

،ضدهأرسلأنقلجمعوتفقهـ،ءدتهعنالديئصلاحيتخلىيفمللمفإن

من4المفنببرإخراجعدالديئنوروقام،بلاد.إلىالدينصلاحعادثمومن

.رفداد)13إلىامحهتحيثبلاد.

.89-29!/6وبالكلخمفر،اعلوارق،11/061الكامل،الائيرابن(1)

of"،5االأاا574/1-5.5؟(2) saladin, in1ا.،ول)The"،؟)لا:،

(r)بروأ،89-2/69وبا)يمرءةرح،وا!لان،91/061الكامل،الاْثيرابئ

،ن-لدونالي،963-18063ء،ناكةآمر،زيابوابخمابط،11129)روضتين،ثامة

.253-15153المبر

خ.؟)11.)01151(د-ئة/1-.تا-5
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بينصلحعة!ديلتسىالديئص!لاحإلىأرصلأنأرسلانقلجلبثما

-5576)سنةالأولىجادىمنالماشرفيذلدُفتم،جميحأالمنطقةأمراء

جاءوهكذاوالأراتقة)9(بكروديارالموصلأمراءجميعفيهودخل(،ام018

،(م1176-ء572)عمامعقدالذيالسمابقالصلحليؤكدالصلحهذا

الهيطةنيالمناطقالهليينالأمراءجميعمع،مصلامفيبموجبهالأراتقةوغدا

يضطركانالذيالدينملاحتجلمنالكاملأباطايةتمتمهمعنفضلأ،بهم

.و%يرا!م)2(الأراتقةجماالقائمةالمثاكلفضفيالقوةاستخدامإلىاصيانأ

الاراتقة.:بذِالخلاف

أمراءمنوجيرا!ما)ديئملاحجانبأمنواقد4الأراتةكانإذاولكن

التوصعفيالرغبةبسبببينهمنشبتالتيالأصيةالتراعاتأنإلا،المنطقة

الديئقطبأنذلك.قو!ممنأوهنتقدقريبهحسابعلىكلالاقليمي

التابمة،)13البيرةقلمةعلىالاعتيلاءنيطمعماردينصاحباليبنإيلفازي

.المو!لصاحب!سودعزالدينحماتحتهذاوكان،ممهأبناهلأحد

يطلب،(م:1181ء577)عامالموصلصاحبإلىمارديئصاحبفأر-ل

هـلىفتوجه،لهفأذنعليهاوالاستيلاءالبيرةصصارفيلهيأذنأنمنه

البيرةإلىعسكرهووجهبهاونزللهالتابمةيهساطقلعةإلىإتهقوارأس

البيرةصاحبفأرعلنتيجةعلماالحصولدوناطماراضمروقد،لحص،رها

36صا)هـينعلاحصيرة،شدادابن(9) 3- e.1712الروفتين،شامةأبوعنهونقل،

422/11,Gibb, op. cit, 574/1 - .575 Runciman, A History of the crusades

683/11.!Grousset. Histoiredes croisa de

.2132الروفتين،شامةبوأ(12

Vا1بلدان،)ياتوتالروميةوالمحفررحلببينالفراتكلحميا!قرب:البيرة3() AV).

2،1
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لقاءالدخوللمتهمدعنمارديئؤواتإ-لاهوإنجادهمنهيطلبالدينصلاحإلى

إلىرسولأوبمثذ)كإلىا)ديئ!لاحفأ-،به،مجايتهوالاستظ!لخدمتهفي

ليقبلفلم،البيرةعنةواتهيس!بأنمنهويطلمبفيهلمعماردفيماحب

عس!هـ.فأمرالصليبيينمعالديئصلاحانثت،لواستةإ،ثفاعتهماردين!،حب

ءإئداَو-فلعنهابالر-يلأمرمغرضهمعلىيحصلوالموإذ.الحصاريطيلأن

تحركاتهخلالالديند!لاحللألتحاقالبيرةصا-باتجهثمو!ن،ماردينإلى

.بينهما)1(تمالذيللاتفاقتنفيذاَةةالمنطني

الإمماراتبينالثةإقدب،اك،ليةا)صنواتوطيلةاطادثةهذهومنذ

كيفاحصنإمارةاتبصتفةدcوالأهدافالمصالحتضاربر-لجبةالأرتة

ذإ،اكطة!ةقيالدفيصلاحخططتجاهماردينياصةمعمفإرضةصياسة

علىذلكجراءمنو-!ل،لهولائههـلىكبفا-صنأميراشر

المماديةالأ-لافإلىالانضمامماردينصاحببيأحاول،هاء،م!كاصب

الدين.يصلاح

578ءؤةجا ( Otبدعوةيرةابشإلىالدينصلاحتوجه،(م8291=ء

فتقدم.لنفوذهكضعلمالتيالمناطقعلىللاستيلاءلهإوا)ثز،االأمراءبمف!من

إليهفترل،الأرتقيإلياصبئعدالدينشهابصليفهيقيم-يثالبيرةإلا

تاكيدأصفاتيص-الهوقدمالبيرةقلمةإلىالد-ولوصاله،لهطاكأ،وأعلن

انتزءثاالتيالمناطقباستردادووعدهإليهالدينصلاحفرقها،لهإطلقا4لولاذ

أمرهالأخيرإلىأرملأنلبثوصا،إليهوإعادغاماردين!احبمنه

-61299ال!روب!ةرج،واصلارن،91،-.19319ال!امل،الأثيرارن(1)

.13-2/03ينصولرا،مةشا.ليآ:711
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.)11طلبهإجابةإلىهذافاضطرالمناطقتلكعنبالتنازل

وكان.الثمرقموبالبيرةمنالقريبالجسروصلفاؤهاديئاملاحعبر

استهداداَقواتهرأسعلىز!يبينإلى-ذلكإثر-سارؤدا،وصل!إحب

علىالوعوولهموبذلالأطرافأصحابهذافكاتب،الدفيصلاحلتحركات

نفسهعرضأبىومنبلاد.سلتمنهمالطاعةقدمصنأنوأعلن،)12نصرته

سابقأ،بينهماتماتفاقبمو%بكيفا!احبعدالديئنورفأ-ابه،ا3(للهجوم

كانعافضلأ،(1إليهاوتسليمها2مدعلىبالاستيلاءالديئصلاحيقومأر،وهو

ضدمراهـ،نيجانبهإلىلوةوتالديئلصلاحولاهمنيكلتكيفاصاحمب

.(5)الرومسلاجقة.صلط،ن

الموصلإلىتقدم،ابؤريةالمدنمنعددعلىالدينصلاحاصتولىأنوبمد

بالمرابطة!طفإذ-صارهافيمهمأدوراَكيفاأميرولمب،رجبفيولازلها

مناوشاتوجرت،الموصلمنالشرقيةالجنوبيةالجهةإلى،الجسربابعلى

ا)ءباميافيفةبذلهاالتيالجهودزفلحولم.نتيجةعنتسفرلمالطرفينبين

حصانةالديئ!،حرأىوإذ،الصلحأجلمنوأرمينيةأذربيجانوأمراء

التنازلتما)قيا!واقعالمصدرهذايحددو!.rN-2/03الروضتين،ثامةأبو(1)

ماردين-،حب-ند)ن(121صمخطوطةالحقائقمظر)مثاهلحاهابنروايةوفي،منها

شهابحليفهالىالأخيرأعادهاثمومناكطقةالىالدفيصلاحتقدمافىا،واضعتلكمنانهزموا

الأرنمي.الدبن

.33-3/03الروضتين،شامةأبو،891-971199ال!مل،الأثيرابن(2)

.(921مخطوطة)الحقائقمظر،ضاهأمثاهابن(3)

168ا11الكامل،الاثيرابن(4) - 91 v،33-3/03الروضتين،شامةأبو.

21مخماوطة)الحقالقمفمار(ضامثاهابن(5) y).

؟؟ا
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عليهاواستولىصنجارإلىغادرهاحصارهافيالاستمرارجدوىوعدمالموصل

!صامأميرهاتقدمصيث،داراإلىومنهاز!يبينإلىاتجهشم،شمبان)1(في

يمترفهولمالدينصلاحفاكرسه،بوالترحيبللقانهالأرتقيىبهرامالدفي

أ!يراستطاعوقدالقمدة)2(ذيمطلعفيإلىبلادهعائداَحرانالىد)راوكادر

ومبم،دكرديارفيالمهمةالحصونمنعددعلىهذاموقفهلقاءمجصلأنكيفا

وءدعنفضلأ،نصيبينمنالقريبةالجديدةوقلمةالهيثمكقلمةالدفيصلاحإياه

.)13إ!يهوؤسليمهااَمدعلىبالاستيلاءالأخير

لصلاحالمماديئالأمراءبينمراسلاتجرتقدكانتالفترةهذهوخلال

وتبحهماخلاطوصاحبالموملصاحبضمتحالفأإثرهاعلىشكلواادفيا

مجابهةاك-الفهذااستهدفوقد.وماردفيوحدبوإرزنبدليسأصحابه

يطلبونصنجارحصارعلىوهوإير4فأرسلوا،أولاَالس!لميةبالطرقالديئصلاح

منكلفتقدم،ذلكإلىيجبهمفمالحربلجهأعلنواوإلاالانسحابمنه

اليالديننجمفيالدفيبقطباجتمماحيثمارديئإلىوبدليسخلاطأميرَيْ

-)8الكامل،الأثيرابن(9) 1 719 N!533-2103الروضتين،شامةأبو،ا

تطوطة)الحقا:قءضمار،شاهثاهابن،431-2/791الكروبمفرج،واملابن

الابمار-الك،الممري،(9/12نحطوطة)النمرفتوح،بهادرابن،(013-131

Lane(87-77/ب917مخطوطة) - Poole, saladin, .P ,171 Gibb, The

77.-576/1Rise of saladin. in setton

21421الكروبمفرج،واصلابن.(الممادعن)2/33امروضتين،ضامةبوأ(2)

"(ا!1مخثموطة)الحقائقمظو.ساهنشاهابن،(الممادعن)

577/1.,Gibb,op. cp. cit

الكروبمفرج،واصلابن،(ا)ء،ادعن)38-2/37الروضتين،ضامةأبر)3(

ا)مماد(.عن)2/132

145(01)
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للا-ظعالسرعةجظحكلبقواتهالموصلصاصبالدفيعزتقدم،؟الأرتقي

!لاتْإو!لوات-لاطأصيريمنبكلماردينصاحب!بطوكانت،بم

علىاصتولىقدنذاك7الدينصلاحوكان،جانبهمإلىوقوفهعلىساعدتقرابة

،الأمراءهؤلاءبا-غاعحمعفالاهناكعساكرهوفرقحرانإلىوصارشجار

علاوأشارمسرعأاليهفو!ل،يستدعيهبحماةاخيهابنالدينتةيإلىأرسل

واستقر،اَخرونالتسرعمنحذرهبيأ،المتحالفينلمجابهةبالتقدمالديئصلاح

بتقدمهالمض-الفونحمعفلا،عينرأسإلىفتوجهاكقدمعلىالدفيصلاحرأي

ورجعهناكقواتهجععلىبالمملمحتجأخلاطإلىأرمن!ثاهفحاد،تفرقوا

إليهاالدينصلاحفتقدم،بمارديئالدينقطببقيبينما،الموصلإلىالديئعز

يسفرلمولما،عليهاسيطرتهفرضأنبد،لهاالتابمةحرزمرقريةوعسكر

بمهاجمتهاالناصرالخلإفةاستأذنأنبمد،آمدإلىتقدمنتيجةعنهناكبقاؤه

دائمأالدفيملاحعلىطلبهيكرركيفاصاصبعدالديئنوروكان،لهفأذن

فوصل.بينهماتمالذيللاتفاقوفقأ،إليهوتسليمهاعليهاوالاستيلاءبمهاجمتها

وضرب(،ام183=5)578الحجةذيمنعشرالسابعفيآمدإلىالأخير

يكنولم،نيسانبئالدينبهاهنذاكاَالفمليحاكهاوكان،الحصارعليها

نيسانابئأصاءالدبنصلاحصاصرهافالا،سلطةأيةإيكلديبئعدلصاصبها

قاتلوا5البلدلأهلوقال،النقودأوالذخائرمنشيئأالناسيعطولم،التدبير

عنيقاتداحقب!افرالحدوهـليسأصحابهبمضلهففال"نفوسمعن

لشدةضرباتهوضددالمناجيقونصببقتالهمالدين!لاحوبدأ!!"3نفو

هؤلاءوكراهية،آمدأهاليفينيساقابن!رةصءولكن.القله"حصانة

إلىالرصائلبإرصالالدينصلاحقيى،مءنفضلأ،زوالهفيورءبتهمط!4

انتشارإلىأدى،ا)ةخالعلىأصرواإنويتهددم،ويمنيهميمد!أءرائهمحَ-إر

لهالأمانطلبإلىفيانابناضطرمماالدفاعنيالجدوعدمبينمالتضإذل

46I
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يمتلكهاالتيالطيمةالأمواللنقلأيامثلاثةالدينملاحيرجلهوأنولأهله

مننيانابئيفرغأنقبلالثلاثالأياموانقضت،ذلكإلىاللطانفأجاب

الذضاثرإنواعمليئةالمدينةأبراجوكانت،الباقينقلمنفنع،اموالهنكل

957،صنةمحرمصالماثرنيالدينصلاحفتمهاكركهاإلىنيانابئفاضطر

تإ5تليصهاقبللهفقيل،كيفاصاصبالدبننورإلىوأممالهاوسلها

ذلكًأضذتفلودينارألفألفعلىيزيدماالذخائرمنفياالمدينةهذه

يطمعلافانه،راضيألكانفارغأالديننورإلىالبلدوسلتلجندووأعطيته

أصحابناشصارقدف!نهالأموالمنفيهابماعليهأضنلا5:ةقال،غيرهني

نورقس!لمفلا،،بالفرعوَ(بحزلالأمللأعطيهكنتهـما:وقال،19(وأتباعنا

منال!كثيرلهموقدم.4وأمراالدين)صلاحعظيمةرعوةأقام،الهلمدالدين

اَ،كبيرضيت!أفقدكان،7مدأميرإيكلديبنعو!(ماواددايا)12الضحف

نحطوطة)الحعاثقعضمار،ضاهنئا.ابن،(الممادعن)،2/9الروفتين،ضامةأبو(9)

969).

بنا04I-27/3وضتينالر،ضامةبوأ.102-11/002ال!مل.ئيرلااابن(،)

كأ-ر،المبريابن،68صصيرة،ضدادابن،939-2/132الكروبمفرج،وامل

عننةء).(ب231-2217مخطوطة)الأعلاق.ضدا!ابن،138-083صى

1الزمانةمرآ،سبط،(الكامل ، 375 /-Aاررديابن،3/96افتصر.الفداأ!بر،

5V-3!5/4الحبر،خلدو!ابن،29/313البداية،كثيرابئ،2/39تتمة A 4 3 Vه

،بهادرابن،6/49الزاهرةالنجرآ،بردي!يتنرابئ،98--1/1/08اللرك،يزيالمتر

مخطوطة)الاْبصارمالل!،الممرى،(صارباخت!1/22نحطوطة)النمرفترح

2711-9v)،مخطوطة)الاخبارعيون،(36/169مخطرطة)الارب!اية،يريالنو

-239مخطوطة)الحةائقمظر،ممرالديئتقي،902/روضة.الخنةابن،(61!

133،669-.vصالمو!ت،ريخ،الصائغ،(اGibb, The Rise of ، 9 A A

577/1,,saladin,!4 sctton

,M.W Baladwin, The Decline and Fall of Jerusalem, setton.995/1 Lane- poole

,271.Saladin,p
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وأنإليهيسيءلاأنالديئنوروامرإليهوأحسنالديئصلاحأكرمبماولذا

يزلولمذلكإلىالديئنررفأجابه،يحتاجونهمماصائرولأصحابهلهيقدم

دارفيوجلسآمدمدينةالديئملاحودخل.)9(وفاتهحقعندهالحكلدي

عاممأ،يكونوأنالجوروقعالهدلإقامةكلالديئنورواستحلفالامارة

استمدمقوأنهوقتكلنياطلانومصافاةالأعداءمحاداةمنللسلطانمطيمأ

بمد-فا-الحينذلكومنذ.)12،يقظانلذلكوجدهالهرنجلقتال7مدمن

،هـببالأرتقية)3(الأصرةلهذه-مركراَ-بدلأمن!كيفااَمدأصبحت

"بها.تتمتعكانتالتيالحصافة

التيوالمكاسب،بكرديارفيالدفيملاححققهالذيالنجاحهذاوبمد

عدمماردينأميرأدرك،منهالوديموقة،نتيجةلمجتأميرعليهاصصل

ءدائهنتائجمن-وفأ،الدفي!لاحتجاهصليموقفاتخاذأوا!اومةجدوى

فأرسل،كيكلاصاحبعليهاحصلكاليْمكاعمبكلالحصوللىورغبة

كأتدخولهويحلنالأمانلصاحبهيطلبءودتهبُميدالدينصلاحإلىرصوله

منعددماررينبصاحبواقتدى،ذلكإلىالسلطانفأجابهوحمايتهطاعته

إثر-الدينصلاحمعاضتر؟واالأراققةأناإهـصحومن.)4(المنطقة(مراء

(51837الزمانمرآة)بطأما،039-3/133الكرربمفرج،واما!ابن(1)

الديئ.صلاحبماعدةالموصلإلىاَمدغادر)يكلديأنفيذكر

ا)ممرربمفرجءواصلابن،(الممالىعن)34-ث2/1الروضتين،شامةأبو(2)

(.1v.-961مخطوطة)الحقائقمفمارضاهثاهابن،2/133-359

)3((.Enc. Isl. art: Artukids, By .c Cahen (New Ed

2/931إكروبامةرج،وا!لابن،(الحمادعن)1334الروضتين،ضامةبوأ(4)

وانظر:9/1/08الحلرك،يزىالمقر(الممادعن)

578/1..Gibb.The Ries of saladin. in setton
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استدعىإليم،توجههعندأنهإلىالمصادرتشيرإذ،حلبفتحفي-ذلك

فيحلبددضلأنواستطاععظيمخلقلديهفاجتمعالأطرافمنالحساكر

فيالابنالمساكرأعطىثمومن(،م1183=5)957الأولربيحمنالثالث

.)\(بلادمالىالحودة

***

التنالأحداثول!ن،الدينصلاحهععهدمعلىسنتينطيلةالأراتقةبرقي

علىكبيرحدإلىأثرت،(م5INAهـ=581)عاممطلمعفيالجزيرةثصهد!ا

الدينبصلاحاستنردإربلصا-بيوسفالدينزينأنذلك،الملاقاتفذه

فضادرا12إربلبمهاجمةأذربىجانفيحافىائهوبمضالموصلما-بقيامبسبب

منعشرالثانيفيفوصلهاحرانإلىوتةدمقواتهرأسكلدمثقاديناصلاح

،الأولربيعفيفوصلهابكرديارإرساوءادرها(،م8591=5815)محرم

مالوكأنوأ-يرهالرومسلا-قةسلطانأرسلانقلجرسولهناكبهواجتمع

وهاردينالموصلءنيمد!إنؤصدهعلى!لىتمازفقتقدباصمالث!رق

وواصللذلكالدينصلاحيأبفبمذلك)3(علىأصرإنهءقاتلض"عزمعلىوأ!م

،والإكرامأمراؤمابالحفاوةاستقبلحيثفدارا،عن-!لنسرأإلىتقدمه

عننيابةقواتهرأسعلىأرسلانقرابنبكرأبرالدينممادهناكإليهوقدم

تقدمثمومن،آنذاكمريضأكانالذي7مدوكيفاأميرالديننورأخيه

جزيرةص!احبهناكبهلحرقحيثجموعهكثرتأنرمدنصيبينإلىاللطان

.241،741-2/141الكروبمفرج.اعلوابن930صسيرة.شدادابن(1)

.45-44صصيرة،شدادابن(2)

.11/98/اللرك.يزيالمقر،669-51261اكروبامفرج،واملابن(3)
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المدينةفيوكان.المصيانعلىالاضمرارعنو!اهالاصكسلامنيورغبهالدبن

-صنكيفا،فأحالصاحبكلدالديننوروأختأرصلانقراابنةخالؤننذاك3

منه،تطابه!الهاكلوكنورغب!،الحلطانفراصلها،عليهاالأمرالدينأسد

الخاتونإلىأرصلاديناصلاحإنويقال.(9)بنا!امنبنيهيزوجأنووعدها

أخيكحقنرءىونحنالبلدتلميمفيإلينامالقدالدينأسدإن5:لهايقول

وأنانصيبالأمرات5فيلكيكونأنونريد،وفاتهبمدفكالديننور

أرسل؟،"كوبح!)كوءيرهاصيافارقينوقكونبأولاديبناتدُأزوج

كاتبو.قدبخلاطمنوأزإلي!هما)تقداطاتونأنيمرفهالدينأسدإلى

منالدين!لاحمهسكرإلىو!لرسولأأنؤاتفق.البلدا3(إليهلي-لموا

يىوواإليمبضدعوذ،وأ!ملهطاعتهمخلاطأهلبذلعنوأعاله،خلاط

الدينأسدوأءلمبافارقينفد-!الرسولالد،نصلاحفامر،البلدإليه

الدينصلاحإلىوأرسلمضويتهوضمفتيدهفيفأس!ور،خلاطأهاليبموقف

،3(ذلكاإلىفابإبهميافارةينعنتنازلهاقاهومالاَإقطاعأمنحهيقترح

صصنعنفضلآ،تملكهكانتء!كلاطاتونمنح،؟-ور)4(جبلومنر،

الحقالقمظر،ضاهثاهابن،(الممادءن)64--2/3الروصتن،شامةأبرو(9)

2ءطوطة) 9 1 - 2 8 A).

نحطرطة)الأعلاق،ضدادابنعنهونةل،012-11/902الكامل،الانيرابن(2)

.(ب-6061

ضدادهابن3/734ا!مرالفدا،أبو.012-11/903الكامل،الأنيرابن!3)

"(85-2711)مخطوطةالأبصاومسالك،ال!مري،(ب-617.مخطوطة)الأءلاق

.(1/32ورقةمخطرطة)سالنهفتوح،بهادرابن

)مخطوطةا!قالْقمظر،شاهثاهابن،41838الزمانة6مر،الجوزيابنسبط(،)

093-163).
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وتسم)11الطرفينلجةالصلحإبرامتمَّثمومنcولأبنائها14مقراَليكونالهتاخ

بنسةممانالدينقطبهتاكبهواجتمع،الأولىجمادىمطلعنيالبلدالسلطان

بترضهاأندونبلادهإلىوأءادهفاكرمه،ويفاآمدصاحبالديننور

.اَمد)12ةمدرمنها)دلينصلاحد-كردأنمنخازفأالدينؤطبوكانىبلىى

نء!!درواويفملونهفمايراجموهأن4الأرا-ةعلىالدينصلاحشرطوقد

تنة"ذمدىليراقبأمرانه)3(أحدالدلينؤطبمعورتب،و!يهأمره

الدينصاممملو؟!هبكرديارمتطقةعلىوولى،الدينصلاحتجاهالتزاماته

.(t)الحلاطيسنقر

ا)ةظردتةا-ده،الحماءىاطامفةكتا!ْ-نذاكآ-الدينصلاحوكل

الأر-ف!ةالولاياتفيلهفخطب،ءلموك!اأيتامومصالحبكرأ!لار

ع!ا!بهالحalاوءةدإوصكاإلىعائداَقفلثمومن(،النقوداهباحمهوضربت

أ-يإلىالا!فهمانيالعما؟وج!"الذيال!كتابوفي.معينةضروطبموجب

اإنطةةفي،عالأوفءيىثااستقرتالتيلقواعدإيض،ح،اليمنلىا)دينصلأح

وقد...."ة-4%إء،4اتةالأروبضصن!م،الهليينوالأمراهالدينصلاحبين

هـا)ط،ء-4بريمودياربابزيرةمنبميعومنالموصلصاحبمنلناصصل

الحةائقمض!ار،شاهلحاهابن،(الممادءن)46-236/الروفخين،ضامةبوأ(1)

.(671211تطرطة)الاربغاية،يريالنو0(292-2!9مخطوطة)

،(الهممادعن)46-2/36الروضتين،شامةبرأ(2)

.!ب339ص!طوط")الأعلاق،شدادابن91/9020الكامل،الاثيرابن3()

.(ا)"ممادءن)6313الروضتين،عثامةأبر(4)

أرسل4اطايةأن(2186)المصدرنض!فيويرر،ا)!فحةنفى،الابقالممدر(5)

:ازظروكيةاوح!نمارديئولايةالدبنصلاحبتفويضكتابأنذاك6

445/1.,crusadesانهالا"ولاااذا.ا
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و-رت-الخلإة-ةاستئذانبمدوحاصرها-المو!لإلىفسار،عرافي

صةإوضاتاءإ%رإلىا)طرفانفاضطر،لثنءعنقسفر!الطرفينبينمناوشات

بسبباإو!لءنرمدماالدينصلاحاذ-حب،الآخرربيعطيلةا-خمرت

اصتهلالفيورءت،الآ%هـ،ربيعمنا)خاسعفيخلاطصاحبأر!نشاهوفاة

ماردين،لاْميرئدةا)طمصاة،رةكنإلىفضةدم،رلادهعىلد-طرةا)فر!،هذه

.11با)صإح)انتهت-لاطأهاليوركنبينهصةإوفاتهناكمنو-رت

وكات،بكرديارفيا)درنصلاحتحركاتإزاءباطوف4الأراتةأحس

هـ058)الآ-رة؟،دىفيتوفيةدماردينأ!يمرا)!مابنإيلفازيا)درنقطب

صنيه!،هـءصرالمهمنلهوأولاده؟كرأيو)قالدين-اموخلفه،(م8591=

ربيعخصفصفيآمدو؟-ة!أميرأرسلانؤهـابئعدالدينزورأيض(توني؟

هـفاؤ-ااف،صقمانالدرنقطبارت،و-لمفه،(م1185هـ-581)الأول

-كهصنأرسلةدادإطانوكان.آءدمدينةمنها)د،ن!لاحي!ردأن

نيوالرغب،لهالط،ءةعلىزا)والافو-د!،قيإء،موةة!م!نلىتأ؟دصلرأ-د

دخولبسدبلاةا؟،!ياؤإرقيناءأءر%روجعدمرأىو?د!،.)2(ليهإالإزتماء

إلىاضطر،فيهاوء!ياذ"ليهاإماردرنصإحبأمراءأ-ديرذقشادرناأصدا

سدأرا-لا)ةخال-دوىعدمدركأو-جم!،بادانيقبهاسوة13)اإدرتةْحصار

تطوطة)اطقالْقءفمار:ثامؤخاهبنا،902-118/02ال!امل،لأْجراارر(1)

02 A 1 - 2 A)391,-21ا؟(.Lane - pool, saladin, IT

01158.+(111،.!in.لماأ*لم!+ههلاطاe RiseاGibb, Th

مح!طوطة)الحةازقصظر،+!صادفابن،(لأممادعن)2/63الرو!يمن،شامةأدو(2)

882).

وكان،ءارديئأراتةةمنقرارتبببخلاطأميرأرشلاهءدا-دميافارذينحمكان3()

.(012-911902ال!مل،يرالأْابن)فيهانواتهوضعةد

015

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الئه،صبيلفيالجها!إلى،والمزائموالرهبةالهيبةوعت،والخطبةوالكة

كافةإخضاعمنالديئتمكلصلاحوهكذا.(1)الموانعوارتفحتنقالهوازالتوقد

---ْانها،ْ!اعتهالجزيرةأمراء

.الصلب!ينا2(له!رهـ-!ضد

:خرتبرتامارةظهور

الوجودإلىظهرت،ب!كردبارا-تاحتالتيالأصداثهذ.كرةوفي

أشقاءأحدأسسهابكر،ديارثهاليأقصىفيضرتبرتنيجمديدةأرتقية)مارة

،(م1185=5815)امالههذاتوفيالذي6مدوكيفاأميرعدالديننور

بنالدينممادأخاه-مرضهبسبب-أنابقدعدكاننورالدينأنذلكُ

خلالالدينملاحصاتدتالتيالنجدةيىكيفاإمارةقواتعلىأرسلانقرا

عادكانوعندما.الطوفينبينالقديمالتحالفعلىبناءالمنطقةفيتحركا-4

فطلمب4أخبوفاةنبأوردهالدينصلاحبدصبةالموملموبيتقدمالدين

وأنتاصة،كيفاإمارةفيالأمرلتداركعسكر.بمضادرةاللطانمنالإرزن

ثس

لهفأذن،يماطصفىوليةلتحملتؤهلهممرصلةالممرمنيبلنوالماضيهابناء

(."الديئ)صلاح

استتبقدالأمرأنفوجدكيفا،إمارةإلىقواتهرأسعلىالديئممادتقدم

ابن،092-198102ال!مل،الأنبرابنوانظر،2/64الروضتين،شاءةأبو(1)

.(ب609-آ601مخطرطة)الأعلاق،شداد

yI)اتالثاالفملانظر.

(281مخطوطة)اطقائقمظر،ثاهفاهابنويير،45ص!رة!شدادابن)3(

أمرها.لتداردًكصةاإمارةالىبالمودةأمرهالذي"والدينصلاحانالى
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وسار":فيهجاءاطدثلهذاوصفأالأصنهانيوقدم..قبلذيمنأتوى

-لوقال،-حوبأبالفخاروذيلهوعاد،مصحوبأبالمسار-كيفاساصب-

لاسواهفإلىركتلمثواث!،تحزنفلاالحزنوجدتتد-اللطانأي

بممدلينتظمأمرائهأكبرمنهوصلوقدالاأميرأوكبيرمنوما،!كن

.)11"أوليانهزمرةنياللطان

ب!رهديارلالنتنتجد

كتلميبةا!اورةوالمناطقبكردياربهتمتعتالذيالسلمهذاولكل

587911)عامففي.طويلأيتمرلم،الدينملاحمعلعهدها =N Aم)

علىاتالتفييربضوأجرتوالحروبالفتنأممارتاكطقةفيأحدا:جدت

اخيهابنعنهأنابالد،نصلاحأنذلك.الأرتقيةللأماراتالسياعيةالحارطة

للأيوبيين4إكادوا)فراتشرقيالواةءةالمناطقكلفيعراندينتقيالمظفرالملد

ءثدءلىادإفظ،ا-إطاناءلميها.شترطأنبمد!فرمطلعنيالدينتتنلْرصل

رلمداذيزاءاوأ-دقصدإلىس،-لثمةل!سأنوأعله،وماردينكيفاأميري

ء-اعد،شىةلمناوفيمه،هـدا)دديئ-)صلاحأيلنا-كثرلمألأن،ر!رديارمن

بالملمالازث!النرليدومااةهـنجبالانشفا)خامماقبتهأوانهذا!االمتقاعدأما

هـت،دُ.إلى4وتوبمرشووطهوالالتزامزمليهاتهبتنفيذالدينتقيفوعده،،دونهم

وأا)دلينرة+؟4إنارمنيتخوف،ذإكصبقتالتيالفترةنيا)دينصلأحوكان

ءلىاإءهـ!مةدص(منهيطا-ونكالؤاهؤلاهلأن،الةراتوراءماعلى4أبناذأصد

نأر-ي4زإرسالعلإ"حفتالجهادضرورةفإنالاَناًما،بكر)2(ديارضم

.39-29محماالقدسيالفتح،الأصفهاني(1)

.235-23ثصالقدصيا)فتح.الأصفهافي2()
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51الأمربمنىكلماصكهنيممتمدأ،الديننررأبناءأكبرسقمانالديئلقطب

كلافضلأ،هؤلا.ضدمابمملالقيامالدبنممادعلىفتمذر،الخ!برةذوي

افطاعقررثمومن.حصانةمناكيةوحصناَمدمنكلبهتتمتعكانت

،ارة)91الا!لهذهالتابمةخرتبرتإلىفتقدم،كيفاإمارةمناد!لةالمناطق

أرنقيةإمارةفب!-،وأقام،تذكرمقاومةدونعلبهاالأصتبلاءمنوتمكل

صتىلهاالهاورةواكاطقخرتبرتتحمالامارةهذهظلتوقد)12!.جديدة

.(م"1233ب5631)عام

الةالأر الإمداداتليهإيةدكلونوأ-ذوا،الدلناصلاو!مفكضلا

امAAA-،558)هـاموفي.ا13الصليبيينضدجهادهفيالصكرية

الدين،صلاحتجاهأملاكهعلىيطمئنأنكية،أميرصقمانالدينقطبصاول

وسيلةفاصتتل،كيةصمالاْميرالأخيرمنهبةأصاصأتمتبرالتي7مبوبخاصة

ا)قضاةمنوفدمع،الدينصلاحإلىريولهأرصلإذ،ذلكلتحقيقإمرةالمص

الملكانجةلهليخطبوا،الصليبيمإزاءفلسطينتياَنذاكوكان،وال!ثهود

كلأميرعمتصميمأخرىجمةمنلهوليؤكدوا،الدينملاحلضة-قا)مادل

عفدوتم،ذلكإلىالوفدفأ%يب،لهنفهعلىقطمهالذيبا)مهدالالتزام

الحمادفيهاله،دلءنونابوالأعيانالأمراءكهارحضره-فلفيالزواج

التمرضبمدمتأكيداتعلى-!لأنبمدبكرديارإلاالوفدوعاد،كانيالأ!ة

ا)دين-!لاحلحا-بتأكيد-غداكيفاأميرأنعنفضلأ،)"اكيفالإماكأة

.206!1)روفتين،ضامةبوأ(1)

.19/902ال!ءلا!ثيرابن3()

.(رالصليبيونالاْراتةةأفصلفيذلكُتةاصيلسترد(3)

.2/532الكروبمفرج،واعلابن،39-29عىالقدييالفتح،الا-فهاني(ث)
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وصلأن!او!ض.ا!)الةتالمناطقإلىبهاوالمودةهناكمنالمساكرلجع

توجهة،بكرديارمدنبمضعلىالاستيلاءنيطمعصقهناكإلىالدينتقي

نيداء-اأمراؤصاكانالتي،ماردينعسكرممهواستصحبميافارةينإلى

تقيتقدم.كثيرةأحيانفيالحربدرجةبلغتالدينصلاحمعقلقةعلاقات

مدينة-امرثم،أملا؟ثاوعلىعلي!!واستولىالسويداءإلىذلكبمدالدين

بمضءلىواستولىوآمدلمجفاإمارةهاجمثمومن،عليهاو)صتولىصاني

بكرديارانتابتالتيالحالةالأصفهانيالممادويصور.لقواتهوأقطمهاممتلكا!ا

وابتدعه،بر4ابتدأ؟ا-الدينتقيأي-القلوبوأرعبأ:!قولآنذاك

ء!ذرعلىمنهوحصلتب!كرديارعساكرذلكبببوتاخرت،وروعها

البلا!تلكوبليتأتط،رهنحافةالخاطرإلىودبت..هيبفوراعتوذعر

إلىفتقدمفتحهايستطعفلمخلاطإلىذلكبمدالدينتقياتجه0ببلائه)2(

فقام،عليهاالاستيلاهمنيتمكنأنقبلتوفيول!نهوحاصرها.كأكردملا

الدينصلاحإلىوأرسلابشيرةبلادءلىيدهبرضععدالدينناصرولده

فرصةمتفلأا)+صيانهذافأعلن،إليهتسلي!مهافرفضعليهاتقريرهيطلب

الأفضل)ابنهاديناصلاحأرعلوحيتذاك.اصمايبيينامعا)دينص،حانثنال

لتوجيهقاعدةواتخاذهاحلبإلىالتقدممنهوطلبا،ناطق!لمكإلى(علي

وصنجاروالموصلبكرديارفيحلفائهإلىو؟خب،الدلينناصرفدضربته

لاأنادركذلكالدينناصررأىفلا4ابنهلاسنادهـوا!مإرصالوالجزيرة

فأجيب،الشامفيالأملاكبمضيقطعأنمقابلاستسلامهأعلنة!ملهطاقة

الروضتين،ثامةأبر،21/27الكامل،الأثيرابن،092!!،ألابقالمصدر(1)

.151ث12

.12:99:صيى1)ر،5ِاء4بواً،092صا)قدص1)فتح،الأصةم،يى(2)
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فيوذلكالجزريةاكاطقحمفيمحلهالدينصلأحأخوالمادلوصلدْلكإلى

الحادثهذاأوضحوقد.)11(م52911=588)عنةالآخرةجمادى

أصر!كمفافهيما،ا)د،نصلاحتجاهالأراتقةاتخذهالذيالمتناتضالموةف

ةوملتزمأ!ا)نحلصأ-فممه(سقماالديىوآ!إقطب

الدلينح!ام)مارديناميرراح،لأرراثمنفذأ،!تحركاتهاتمدثاوا

في!نالأيوبفدالفرباتوتوجيهالمهدلنقضالفرصيتحين(أرسلانيولق

المنط!ة.

كان-ق،(م3911=ء5!ا)ا!!ورهـكورلسنةالدأنوما

ابزيرةأمراهدبر!،ا)قيالمؤامرةفياممبريرةاالرؤوصأحد،ماردينصاحب

ماحب-لاط،رحتر.وكانالمناطقتلكفيالأيوبيبالنفوذللإطا-ةأرءينيةو

الموملأهـراءوراسلالدينصلأحوةإةبرلمبأصإء4لدى،اَخيراستبثرقد

التيالبلادايصكردادءلىلوا)-5،المادلقتالعلىللاتفاقوماردينومنجار

وعسكرت،ا)!إدلفداط،ر-ينأولمارديئقواتذكاذت،هناكيحكها

انفمحيث،ز!يبينإلىقواتهراًسعلىالموصلأءيروزفدم،الموزر)2(في

منهرطلبونامادلاإلىالمت!،لةونوبث.ش-ارأميرالديئعاداخوهإليه

إلىزةدمثم،%!-،بأبناءهذافاستت-دليهمإا-لاداوإعادةاكطةةمناطروج

إلىافطهـها،و!لصاحبصرضول!ن،هتإكمنالأ-داثاتبلير-ران

أرسلا)مادلأنءنفض،،سنجارالىء،ئداَأخوهوأعقبهإ!،رلْهإلىالمودة

كثير،ارنما،573/973الكروبشءة،اكلوابن،39513الكاءلالاْ.بر،ارن(1)

.،تخصار21/643!الي"التوأدةا):د

،15ا)رفي،ئبهالىوأفاد!اإدبنا!لاحؤإد-طء،،ماردينلاصارةل!ب"اكطقة"ذهكانت!2)

.233ص!الةدءي1)ة!ح،الاص!فهانيأنظر
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إلىوجههوأنه،الأفضللرلدهاعتقرتةدالدفيملاحبلادبأنيةولإليم

له،الماندةالقر!لبحضساحبهاتمرضبلجبضخمةقواترأسعلىهـار!يئ

ءتضرء(ا)!لمحمنهطالبأاله،دلمراسلإلىمارديئما-باضطرذلكوإزاء

نضء-لىزصصاصأمحهوعةدعنهالهإدلفصفح)1(عنهيرةيأنإليه

منعددكلفاستولىالمادلتقدمثم،الدينصلاحعهدفيحددتالتيالشروط

اإوامرةنيالمثتر؟!نالأرازقةلأصدئدةulداراو!لوعندما،ا؟فىيرةهدن

الموصلصا-!معالصلحعتدتمةتصيرفترةوبد،عذرهفةبل،لههذااعتذر

،الفترةهذهضلالاغتيلقدكان-لاطصا-ببكتمرأن؟،)12وسنجار

.اكطة،)13فيلامادلالأمورفات"بت

"*"

نأتضح،المر=لمة"ف.فيبالأيوريينازقةالأرءلاة،تاست"هـاضخلالمن

فه"يخا،الدين!لاحتجاهمتناقضأموةفأاتخذتايتينالأرقةوكلإردينكليظإمارتي

الأ%هـىظات،ءه،و!حريب،ءياكأادفيداخللهءإفةالأولىكانت

ةتاشصهإديةأت-لاففىو.ثكر!،ةتارصتةهـدةأسصو(4)أ-3-رهضدتههل

-2reصا)ة!سفي1)تح،الاصفهافي،02-3/61وبا)ءرءةرج،ا!لوابرن(1)

،22"-2/622وصين1)ر،+إء"برأ،ث2-ث3111اهل1)ح،فيلااونا،333

ء:آة،صهـط،601-21809تتمة،رديألىا!ن،39-3129ادخمر،داا)5أدِ

ا)ة-دادَإبي،عف"زةلمراوالذيئالاْثيرابنمنكلوثطةارلاءفا:36-ث8513ار!.ار

.با--!ارد:ةUاطهف5،-لمدونوالين

.333ى!ا)ةد-جا1)ةخح،افي3الا!ةا(2)

.02-ا3/!وبا)!مةرت،اكلوارن(3)

فيذ؟ره-يرد؟ا)صيى!ينفدجهادهفيالدبنملاحالىته!ا-وءداُقد؟،1ذ؟()ث

.,آ-لحصل
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اكاءريئرأسعلى!اردينساحبكانحتىالديئ!لاحلؤفيأنوما،أخرى

الأراتة،المتتاقضاإوقفهذاعلىترتبوقد.%4رأ؟اك!اقةفيالأيربيينضد

بةضل!لاعوالهالمدنمنمزيدعلىكيذاإمارة-!صاتفبلجنا،غر-إفةنتائج

!-المتمرةوضرباثملضضطهمتتمرضالأ-هـىا-تر،يوبيينللاًمسانفغا

.الأطراف!يعبرين(م3911-ء958)عاما)صلحتم

الدين:صل!حوفاةبمدالأراتة"

،(م7911-م1631-955،-5865)دتا)ظاتا)-ةووصاهـلة

ماولكن.الداخليةثما!لى-والأيوبيونالأراتةة-إطهـفينامنكلاخ!.لمث

j.عادتكالح!هـهء.امد-لأن AJIماردين.وإمارةالأيوبيينبين=ديدصْاع

!،-بأر-لانيولقالدينحسامكاممةمدبر(إم)النظأنواصلابنكرورف

تهويفه"مقابلماردينليهإليلملي-تدب،!ابأ،دلالمهثالمLاِإلىسلأرماردين

علىوتدمبوعدهالتظاملهرف!ا)بلادوصلولماPشرة(دل41511!مز،!!

يسفجدوا)ث،مممرفيأقاربهبمضإلىا)مادلر-ل15،لهس-ية1)اصإة،ءر

،(1المددابتفسال!ثاممنوآخرفارسلهيبرأيةدر?سمنء-حر44ةوكص،ب!ءا

طاءتهمله)12،أ؟دواحيثالأطرافأمإبءصاء!ةلي!بنا-ة!،ءْإَ

منعددعلىلميلاهالاسواس-طإعرمضإنفيصارديئأطراف؟لماجمةددأتمومن

عدةبمسا،نتم!؟،41)،!ط!ت،(13حم!!ياالأووخ!!صد

.3/08ربإ)حرحر!ة،ا!ل،اراط(11

.(ممادا)5عن)233/ث1)روفتيى،54ِإصدوآ(،)

.(ممادا)5ءن)23412ابرقا)1،!در31(

.(ب،3رر-ةءتطوطة)قلأءلاا،ادسشدد.ءا(:)
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ادوالإفبنههعسكر.قامالذيمارديئربضعلىالسيطرةمن،لي15الأورض

-،ر.شدد-قالربضعلىالمادلسيطرأنوما.الأ-اليب)1(بكلفيه

فانهدمت،اَشهرءثسأ-داطصارواستمر،12اعت!االتموينوقطعالةلممةعلى

نأسوىيبقولم،الدفاععنمرضأةءلمدم-ندهاممظموأصابفيها،الأقوات

غرينا)5نيممر-إ-با+زيزالبوةإةا)مادلإلىاطبروردوصيتذاك.ففلم

،بمد.الدفيصلاحبنالأفضلوتولية،(م8911ء-595)ست،محرممن

كازتالتي،قواتهفأ!-ر،1)هادلص،وبرجم!هـذابينطيبةالهلاقاتتكنولم

وةت،هؤلاءفاذ--ب،مصرإلىامودةبا،ءارديئ-!،رفيدلطJاصعتمهل

كبيرةدر-،الضمفمنباةتةدكاذتمارديئأنلولأا)ءإدلءضدفيذلك

.3(احصىارهاعلىبالا-ت!رارالأ-يرأطه+ت

صابءعوكأالة،،المادلمنلاستردادهادءثقإلىالأؤفلتةهـمل!نو

إليملاتو-،ردءونهصا-بهمبمراسلةل،ا)أنصاروقيام،الفرضلهذاالموصل

نيدمثقإلىماردينإخادرةاله،دلمتدةواء-ل511هذهكل،ممرلتسلإمه

الكاملافي،-،ركأ،(9999=ء595)ء،مر-بعناهثرينوااط،مس

الأففلمعتحالفهفرصةالموسلأصيرا)دفينورة،-تتل."(4)ملبا)5لإتمام

ماوصعان،ذتائجهمنا،نطةةوتخدصءإرديئعلىالأيوبياط!ارلإخ"ء

ا!.ثيرابخا)1(

ا)-اد!در)2(

اكااءَ،صربَا)5

ا!ؤيرالن3()

(t)الأتيرابن

2139-59،

طة\طوت)النمر

58112.،ال!ءل

،(باتصار1/83ءخطوطة)النمرتوح،!ادرابن،21185،بق

1-373/!وطوطة)رر!الا 2 v).

.91:صررالباه،

الكروبمةرج،واملابن،499ص1)-اهر،26-85ئم21ال!!ل،

فتوح،بهادرابن،(الممادعن)2'5-1232:وصفيالر،شاء"بوأ

.(2/73/921مخطوطةالاليصار)ء،لك،الممري،(3/!
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مضءنهـصزم"كانإذ،مثتردُدف5لوجودالأطراتأص!ابإليهانفم

.")1(عا،ءتهءلى-لممتدالهادل

!إ-ببةدمتقا،دينمارحصإرءلم!ات"كأ-،رالهإدلانسحبأنوما

الدينطب40،سارنا!إكبها-تمع،خضوءبانشمنا!شانيفيالمو!ل

وا-دةيداَلي!ونوا،عرانجمابمزيرة!،-بثاهو-خررص:بارما-بعد

ربةا)ةريرزمانزاووش!والءنا)سادسفيرند-صغادرواثم،الأيرريةا)ةوةفد

وكان.لاكزولصوضعءنلا--ثاب-لسفحكأوا)ء-ءروز-ف.!،ردينمن

واإهـض،عابوبس!بالإءياءصناَ!ير-داَارافوؤدذاكقميلماردينحتد

ءلمط4كلواؤةلي"إنا)ط!ل!هـاصلمةإلى،الإ!ارةفياإتصةفوهـو،اكظامدةعكا

اإيرةءنيرة-ت!مص-،بإد-،د!محير-5أنبرمرطص"لمومأ-ل!في4اةإها--لميم

رينالازةاقوتم،ذلكإل!ا)ء،صلدإ-إح!!.صت!اا-ة-إ!طيليأئيالتزوددون

جءة4ازأ!رأحدإح،ءلاوكافإءةالأ-!ي!ا!أءلاور،ار!ارؤ!ن

نء-،-ة+مءنرديزماال-رإددينكل،ريا15لأا)-مماحوء!دم،أبواب!،تهـاس"

بهضمنريضوةقهلكورالمذالآءيرو)حن،الازةاق--ببر-وم!،يوالاْ!وات

برإور!مإذالمث؟قهموبر**أ،ثيرة1Zاالذ-،(ذربرإد!إللامحوسص،رديئ!لب!ؤ

وقرروازة!سثموليتؤة،الأيولي-!نلإ-لاه:-إفاز"اإوصل!ص"ا-ب.لصوو-ثر

عنللبحثاإوصلصا-باتةورةدكلتأن:!،.3(الدة،ع)ء،تإرتهـرالاص

وءارراهـفأ=!طأ-قا،ا)حإصلاتهـوبرةةالىلاة-امدينصارصةرح!ء"-!!

اص،-بأءحند،هـتإكأةإمولو،لاةا?دوهإش-صيناثديردكلءارديئبركنى.

ىآروءةدء،.،ةطةة31زة،ارب؟ب.صلاز"!وآلهتا)ةد1)ص"و4ز-إف،و!لتوا

.31/26،إصل1)حَ،ؤ"!د!ا1!!(1)

.21126ل4ا!حا،لىنرا14برنا(12
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الديئقطبوكان،الجبلعنبميداَعدوهقواتيستدرجراحذلكالديئنور

اللقاءيغعندماسيتقتهربأنهسراَالكاملقواتواعدقدصنجارماحب

قطبأ؟ىه-!القتالبدأأنماول!ن،الموصلقواتممنوياتلاصباط

طريقأومنفذوجودوعدمالزحامكثرةبسببخطتهتنفيذعدمإلىالديئ

الداثرالقفالعنرسيداَالجبلسفحفيفو-ف،الكاملقواتباتجاهللهروب

صوبوتراجه!ا!ةالأانت!ثاتوااليومذلكطيلةاستمرالذي

5-نهتث"تءنأصفرماردينحاميةمنآخربهجومجوبهتحيثالربض

منالانسحابإلىالكاهـلفافطر،أفرادهامنكبيرعددوأصالقوات

لاتاَمنالكثير،ركأثوالمنالسابعنيالمنطقةومةادرة،ليلأالربض

هداتوجه-يث،الموكلأميرللقاهماردفيصاصبنزلثمومن.القتال

للمادل،4التابهحرانمهاجمةعلىعازمأعن،أإ!ئخرْ!ْابمدها

.)9(الموكلإلىالمودةإلىألجأهمرضهولكن

الكامل-انسحابإثر-عليهعرضواةدالموملأميرأصحاببمضكان

أن!هـو)كه،عليهااليطرةوسهولةقواثاضمفلشدةماردينعلىالاستيلاء

!إ-بإلىارسلثمومن.استتءمروهجماعةفيبالغدريوصفلئلاذلكعليم

كاتالتيالزراعيةوالأممالالقرىإلىوممالهنوابهاعادةمنهيطلبمارديئ

!ا-بفتسم.القتالخلالمنهالتمونوافيهاتواتهوزعتدالموكلصاحب

.نرابه)2(إليهاوارسلبلادهمارديئ

ال!روبءفرج،اكلوابن!699-499صالباهر،29/26،الابقالمصدر(9)

A/هالحبر،خلدونابئ33010/ A8/56نحطرطة)تاريخ،النراتابن،095-ه

-66).

الكرربمفرج،واصلابنعنهونقل،691-591صالبامر،الاثيرابن)2(

3/42-25.

162

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ولمالحماداص!حميكيفاو،والاُيوبيينماردفيبيناعالهسهذاوطيلة

هذاعنهيتمخضهـ،ينتظركانولحله،المتنازعاياالجانبينأصدإلىينفم

فيكبيرأدربمهودموالتزامهالأيربيينمهادنةفيلرغبتهوقدكان.الصراع

بينالصراعكانلوإليهممساعدتهتقديمالهتملمنوبمن.ا(وقفهذااتخاذ

فيهاضتركتإذكذلكيكنلمالأمرولكنماردفيوبينمنهمواصدطرف

ال!-تنجليإلىكيفاأميردفعمماعديدةأيوبيةأطراف-رأينا؟-

.الأمور

***

مصالحيهمضدللمملالفرمة،ينتظرللأيوبيينعدائهكلمارديئصاحبظل

=ء595)عامحصارمنتخلصهعلىينقضولم،المنطقةفيوممتلكا!م

الأمراءبمضيفمجديدتكتلفيدخلحقسنتينمنأقلصوى،(م8911

علىاصتولىقدكانالذيللمادلالمنافسينالأيوبيينالأمراءمنوعدداَالهليين

الأيربيوالظاهروماردفيالموصلأميرااتفقفقد.ممرنيالأمورمقاليد

محاولةأبوجهواحدةيداَيكونواأنعلىوأمراء7خرونحلبصاحب

أزاصهالذيالأفضلإلي!مانفمأنلبثوما.أحدلمضدالمادلبهايقوم

صنةثمبانفيالمو!لأميرث!اهأرسلانالدفينوروتقدم.الحمعنالمادل

(7951012 - Aهـ،ابئهناكاليهانفمحيث،ابشريةالبلادإلى(م

رأسإلىتو-*اثمومن،ماردفيصا-بوكذلك،ونصيبينسنجارصاحب

عننائبأالمادلبنالفائزيحكهاكاناليحرانكلالاصدلاءمستهدفين،عين

وكان،الصلحطلبالمتحالفينإلىوأرسلالآمرعاقبةمذافخاف،أبيه

فض،"المتنازعينالأيوبيينالآمراءبينصلحعقدقربعنأنباهتلقواقدهؤلاء

منأكبيرحداَبلغتا)قيقوا!مصفوففيالأهراضوانتثارالحرالفدادعن
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السلطانأبيهمعذلكوأكدوا،الصلحإلىالفانزإجابةإلىفاضطرواالارهاق

7955)القمدةذيفيالحلفاءوتفرق،البلادوأمنتالقاعدةفاستةرت"المادل

.(1()م1012=

المادلبين،(م51012=895)التاليالحامفيتمالذيالصلحوفي

رغبةمدىإلايشيرمااتضح،الشامفيالمتتافسينالأيوبيينالأمراءوإقية

موةفبساب،ملأكهأعلىلاءفوالاسمارديئ!احبإضحاففيالأيوبيين

بانتزاعالأيوبيينالأمراءأحدبقومأنالصلحذلكفيتقررإذ،منهمالمدائي

.Mهناكأملاك!مإلىوإضافتهاماردبنماحبمنعينرأس

قواته(م3012=ء!95سنة)افىرمفيصيرأنالحادللبثماثم

الأيوبيينبقيةمعاؤفاقهمستف،،موسىالأشرفولد.بقيادةماردينإلى

بمحامرةالأثحرفةة-،م،ادكاشبمضكلواطصولمارديئإمارةلمهابة

إلىوانضمت،بهاا!يطةالمناطقبمضعلىالاستيلاءمنوتمكن،ماردفي

كلاط!ولفيطممأالبلادمنوغيررواوسنجارالموصلقواتهناكالاشرف

ةوةونزلت،ماردينأصفلحرزمفيو-لمةاؤمالأيوبيونوعسكر.المغانم

لهمفتصدت،المها-شِعنالمؤونةلةطعلمارديئالتابمةالبارعيةقلمةمن

الطرقوقطموا،4المنطةفيا)تر؟نوممار.وهزمتمالأيوريةالقواتءنطائفة

تحركاترأممالهمفتمذرت،الأمناعتتبابعدممستغا!ن،ا)فسادوأكثروا

قوةتوجهتوحينذاك.السلاح!لعلىمنهمدرونا)ظ-لا4المهابمالقوات

-3/629الكروبمفرج،راصلابنعنهونةل،21/07ال!مل،الأنيرابن(1)

.13/27"والنها،البدا،كثيزابن،501e/المبر،خل!دونوابن،721

.339-3/339الكروبصفرج،راصلابن(2)

.7اثا2ال!مل،الأزيرابن)3(
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بهيقومالذيالفادإبقافوالطرقلإصلاحيخارأسإلىالأيوبيالمكرمن

كانتمابسببجدوىدونمارديئحص،رعلىالأثستواستمر.التر؟ن

الصلمحنييمىأنحلبصا-بالظاءهـغازيفارنأى،حصانةمنبتتتع

ةليهيحملأنبثرطهذاأجابهة،ذلدُفيالما-.لممهالىوأر-ل،بينم

و-كأاحمهبلادهفيلهيخطبوأندث:اراًلفوخينمالْةماردينصاصب

فوافق.فيهيطلبهاوقتأيفي-دمتهفيقواتهتكونوأن،اهـلكة

علىالصلمحفيسإ،لف،ءالظاهروحصل،الث!روطمذهع!ماردين!احب

ثبختانلأسمنالقراديوضيمة11،دتار)لفأعث!رونقدر.المبلغمن-زء

ووفى،الحساكر)2(وتفرقتماردينعنالأشرفر-لثمومن،ركرديارني

.بالث!روص)13ماردفيصاحب

""

التقليديةالودية،بياتليلمتزم6مدوكيفاصا-بكان!لىذللىُوخلال

التاليالمامفيجرتالتيالأحداثنيالالتزاماهىفتأكدوقد،للأيوبين

(1-./3الكروبمنرج)واملاينيحملبغا،"!فر،نفى.بقA"-صدرlا(1)

.فةطدينارلافآعْرةا)ظامرففالذيامبلغ

،\ث.-3/913ا)ممروبمفرج،واعلابن،7،/21ال!اءل،الاثيرابن(2)

،الفداأبيمنكلإختصارالا-داثهذهورذكر،001-6169ا!صر،اد،ءيابن

.12021تت"،رديالىوابن،493-393صكلختمر،ا)ءبريوارن،81301الهتهص

اكمرتوح،ب"دربنا،1/1/961اللرك،يزيالمقر،39/43الةالبد،كأبربرناو

.(،121عا"ءطو)

-8009/مضطوطة)ريختا،اتالنرابن،001-999/المحتمر،ا)-اءكطابرن3()

101).
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الأشرفالملكشكلهالذيالحلفإلىانضم،-ث(م0065-3012)

أربلصاحبكو؟بوريالدفيممظفر،الهليينالأمراءوبمضالعادلبنموصى

صاحبالأشرفأخيوالأوحدونصيبينسنجارصاحبعدالدفيوئطب

ا)ظاهـ-روالملكالأرتقيداراوصاصبممربئجزيرةوصاصبميافارقين

ضدونصيبينمنجاكأصاحبمساندةالتحالفهذاهدفوكان،حلبصاصب

املات،تاتدهوربسببالموصلأميرضاهأرصلانالديئنورعهابنأطماع

أس،لهالموص!لأميربداًوقد.الأيوبيلامادلباططبةالدفيقطبقيامإثربينهما

أ،هحتىعليهايستوليأنوماكاد،شمبانمطلعفينصيبينبمهاجةممهابئضد

وكات،عن!طلدفاعالانسحابإلىفاضطر،بلادهبمهاجةأربلتيامضبر

للتصديعينرأسإلىصرانمنذلكضلالتقدمواقدوحلفاؤهالأثرف

نورانسحبأنماو)حن،مجا!تهمنمنمهممنهتخوفهمانإلا،الدينلنور

أميرولنى،نصيبينإلىوتقدمواالحلفاءاجتمعحقاربلهجومإ!رالديئ

أءفر-لعلىواستولى،مهمتهأخىأنبمد،عائداَكرّأنلبثماالموكل

علىمصمه-(زماركفرمنطقةإلىتقدمثمومنالدفيقطبممهلافيالتابمة

بةلمةيح!برهجواسيهأحدمنكت،بمناكفأ،5،الحلفاءتفرقلحينالمطاولة

اليومفيافوصل!نصيينإلىسسرعأفتقدم،فيمويطممهاطلفاءجمندعدد

شمبانمنعشرالتاسعفيا!طرفينبيناللقاءوتمأعدائهمنبالقربوخيمالتالي

رهاقالاٍبس!بالموملأميرقواتانهزصتماسرعانإذ،طويلأيدم!ل!4

إلىإؤهوحلةالأثصفتقدمذاكوعند،السريمةتحركا!اخلالأصابهاالذي

رلدإلىوانتقداارعم!مزودمروابهاالهيطةالجهاتتثوا،زمار)1(كفر

ا):لدانءه-م،ياذوتانظر)الموهـلمنإفربياالث!الالىتقعقرثة:زماركفرأ9)

4/288).
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الطرفينيخاالرصلفترددت،بالأولىفمدهمابهاليفملواالموكلمنالقرببة

إلىأعفرتلإعادةالموصلاميرعلىواثترط،الصلحبعقدالمفاوضاتوانتهت

=1056)صنةأواثلفيالمساكروتفرقت،إليهفسلها،صنجارماصب

402(1 )f)I.

تأالمرجحمنوكانالمراعهذامنمحا!داَموتفأمارديئساحبوتف

نةوذمنالحدعلىللحملالموكلأميرإلى،التقليديةصياستهصسب،ينفم

الأهـراءممظموتكتلالمذكورالأميراؤمزالولكن،المنطقةفيالأيربيين

ال!ماممنمارديئصاحبمنع،ضدهالأيوبيينجانبإلىوالأراتقةالهليين

.الأمورعواقبمنخوفأالموملأءيربم!ناندة

وطاعتهللأبوبيينخدماتهاستغلال،كمادته،6مدوكيفااميرحا!لوقد

علىاشترطإذ،جديدةكاشعلىالحصولفيأعدائهمضدمحهموتحالفهلهم

بقواتيمدهأن،ا!لوصلأميرضدمحهاثتراكهإدر،الحادلبنالاثرف

الأرتقي،الدينعادبئبكرأبيالدينلنظامالتابمةخرتلإتعلىللاصتيلاه

إئربخرتبرتطمعقدكيفاأميروكان.الرومسلاجقةإلىالتجأقدكانالذي

الصلحعقدتمفلا،أميرهاصاميال!لجوقيأرصلانتلجبنالدولةركنوفاة

ماتنفيذالأشرفمنطلب،(م،012=ء106)عامالموصلما-بمع

سنر!ارهنقواتوساند!ما،محهالا!ئرففسار.م!قأعليهالاتفاقشم

لهموتمشهبمانفي-رتبرتكلونزلوا،وغيرهاوالموملممربئوجزيرة

-3/551الكروبمنرج،وا!لابن،98-29/08ال!مل،الأئيرابن(1)

85/الزمانة7مر.الجوزيابنصبط،959 1 A،295-50/95العبر،خلدونابن،

.799صالموصل،ريخ،الصانغ
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اجتمعقدصاصبهاوكان.(رمضان)التاليالشهرفيربفهاعلىالاستيلاء

ف!،،أخيهوفاةبحدطاءتفيوغداالرومسلاجمقةسلطانبكيخسرو

بقواتهينبدهأنالرومسلا-قةسلطانمنصاصباطلبخرتبرتصومرت

وسرم،فارسآلافستةقوامهضخمأعسكراَهذافجهز،كأثاليجليهم

ابتمد،ملطيةإلىهذاوملفلا،حميساطصاحبالأفضلالملكصليفهمع

منتوت،،قريبةاء!حرنيوعسكرواخرتبرتعنوصلفاؤهكيفاأمير

سلاجقةقواتمعاشتباكمحالةفيلظهور!موءتاية،عدوكلمبينوقوعم

لصاحبأ-دماحصصينتضمالتي،مهنينْبحيرةصوبتثدمواشمومن،الروم

يذمطلعفيفتحهونمالأتيرفحوصر،خرتبرتلصاحبوالاخركيفإَ

!،حب!اخرتبرتإلىوصلذللثوخلال،(م5012هـ=106)صنةاطجة

تواتواشترطت،اطرةينابينالرم!لوترددت،الروم4سلاجةقواتبمعية

ولما،ذلكعنكيفاأميرفامتنع،ص!احبهالىالمفتوحالحصنإعادةالسلا-قة

إلىفريقكلوعادالمسكرانانفصل،شيءعنتسفرولمالمفاوضاتطالت

.يفا)1(أميربيداطصنوبقيبلاده

مارديئ:معالتراععودة

الدينلناصرالفرصة!يأت،(م30566012-)ذلكمنسنض!نوبمد

إمارته،إلىأرمينيةأ،بكةعاحمةخلاطلضممارديئصاحبإرلمغازيفيأرتق

أءيرهاسيرةبس!ب،لتسالم!!ستدءونهجندهاوليمضأءلموهاإليهكتبإذ

،الشربوإدمانواللمبباللهبمتثم!(جاهلأصبيأكانالذيبكتمرابن

القربىصلاتبسببالملوكمنغيرهدونإيلغازيبنلأرتق3م!تبوكانت

.29/84الكامل،الأثيرابن(1)
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)!إ-برعيتهحلفقدأرمنشاهوكان"خلاطفياطاكةبالحائلة،كربطالتي

،الإ؟،نتذكرواالأحداثهذهبمدهتجددتف!ا،ولدأإنجابهلمدمماردين

-اهرمدكان-أرمنهiثمماليكأحد-بلباناكنو،واستدعوهفكاتبو.

ملاز؟هـدإلىخلاطمنوساروالحصيانبالحداء-خلا!أمير-بكتمرافي

،--لملأطإلىتوجهشمومنجممهوكثرعليهالأجنادواجتمع،عليهاواستولى

رةاومهمنيو%دلابأنهأظاذ،إليهاماردفيصاصبومولنذاك7واتفق

بلباتإ--4إفأريىل،أيامعدةقرربأونزل..المدينةإليهصيسلونوأنهم

عاد-داَتر-لأنوالرأي،إليكبالمبلا!موفيقدضلاعلاهلإن،:يقول

بإم!نيليسلأنهإليكسالتهالبلدتسالتفإذا،هناكوتمسكرواحدةمرصلة

ثم.خلاطءنواتهدبحيلتهماردينما-بفخدع،،عليهأميراَأغدوأن

و،نبكوأوة"تاليكبمثتوإلابلدكإلىء!دا:يقولبلبانإليهأرسل

.بلدهإلىالهودةإلىفافطرواتهمنقلةفيمارديئصاحبوكان!!،محك

إليهأرسلقدحرانصا-بالمادلبئالأشرفالملككانذلكعنوفضلأ

،،برلدكقصدت"%لاطإلىسرتإن"لهيقولخلاطإلىبتو-*حمحعندما

،مركزهة-ةويخلاطعلىماردفي!احبيستولىأنمنضاثفأالأيثرفوكان

فاتولاماردفيولايئإلىوسارقواتهالأشرفجع،طلبهإلىذا5يجبهافلا

فرغفد!،ليهإائبالهستجبى-قاهناكوأقامبهاا!يطةالمناطقبضعلى

لفأماذ4افحابهلة،ءمارديئصاحبغرمأنبحد،حرانإلىعادذلكمن

صةإومةءدمإلىمارديئصاحبدفعآخرءإملأالهجومهذاف!،ن،ددة،ر

مارديئصا-بء،ولةعلىالأثيرابنورملق.برلادهإلىصيمأوالرجوعبلإ،ن

بلافعادتقرنيه!تطلمبخرجت-كالنحامةقيل-؟فكان5عاخراَهذه

.1(،)أذيخا

وأسار.937-5/378ا)مبر.خ!ونابن،121609الكامل،الأفيابن(1)

،برديتةريوابن،18635الزمانةمرآ،الجوزيابنسبطمنكلباختصارالحادثالى

.9/602أفتمر،الاعيوابن،6/918الزاهرةالنجوم
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أكدت،المنطقةفيمهمةأصداثجرت(م60569012-)عاموفي

ف!ن،الأيوبيينبْحاهالتقليديتينبسياسضهماالأرتقيتينالامار!امنكلتثبث

المكاسب،منءزيدعلأللحصولقواهبكليساندلمو7هـدكيفاصاحب

التوسمينفوذ!منللحدفرصةمستغلأكلذصد!يحملماردفيصاحببيفاكان

أرمينيةفيخلاطصاحبالأيوبيالأوحدأرسلالسنةمذهففي.المنطقةفي

(م=056،7012)صنةالأيوبيينسيطرةتحتغدتقدالمدينةهذهوكانت)

المنطعةعلىهجماثمتكررتالذيئ،الكرجضديستمرخهالمادلالسلطانإلى

البلادإلىوكتبالفراتوعبردم!قالحادلففادر،الأخيرتينالسنتينخلال

الامراءمنعددإليهفومل،الكرجمجابهةعلىعزمهمحلنأعساكرهايستنفر

عودالصالحالملكإليهوصل،؟بحراننزولهلدىقوا!مبصحبةالايوبيين

لهالموا)ينالأراتقةالأمراءمنوعددو7مديناصاحبالارتقيصدافي

حاولالمادللدىالحاكرتكاملتةلما.داراوصاحبالعوبداءكصا-ب

قدكانوأنهخاصة،المنطقةفيجدبدةمبم!علىللحصولالفرصةاستغلال

ونصيبين،سنجارصا-بالدفيقطببلاداقتسامعلىا،وصلأميرمعاتفق

لم،خر7بم!نعنهاتحويضهمقابلبلارهتسيمهمنهيطلبالأخيراإفأرسل

الكوجأنبلفهقدوكان،حرانالمادلفةإدر،ذلكإلىهذايجبهفم،يردده

ثمواطابررنصيبينكلفاستولى،بلادمإلىوتراجمواخافوابكتقدمهعالوالما

،الاطرافأمراءببمضصابهمافاستت-د،وحاصرهاسنجارإلىتقدم

وأربلالمو!لاميراصمحلفإثرهاكلتشكلالصددبهذامرا-لاتوجرت

أرزنصاصبوأخاهالرومسلابمقةوطط،نصلب!ا-بالأيوبيوا)ظاهر

فيالمادلهطاء-عإية،فموالحافهذاغرضوكان.صارديئوأميرالروم

الحفا!ظسوهو،--مألأمراءالاؤلاءمثتركهدفتحةيقذلكوفي،إةطقةا

صاحبللظ،هروكان..لهالموالينالأيوبيينوالأمراهالمادلأطماعمنممتامما!م
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وهـ4قدمارديئأميركان،(القرادى)تدعىمارديئأممالمنفيمةحلب

وغدت(م2012=9955)عامالعادلوبينبينهللصلحسكأدماإياها

=6065)السنةهذهكانتفمما.الوقتذلكمنذالظاهرتمرفتحت

لحلإفهالقرادىبإقطاحهناكمنأمر،ضجارالماهـلوحاصر،(م9012

وبينبينهمانةضفيبلمةوذلكالظاهرفجهل،كيفاصاحبعودالصالح

حلفر-لفيؤقولونما5،ئلاْواصضةضا!تدهحلبفقهاءأ-فرو،المادل

ءةدأيضحل،الأثياءتلكبمضفيالوجلينأصدفخانأشياءعلىيمينألرجل

،حكماويبطلاليمينين!لبأنهفأجابوا3لابتلدًالأمثياءأماليمينتلك

السببهوذ)كوكان،"بطلتقداليمينبأنفأفتو.اطالصورةلهمفأظهر

اطلمفهذازكل-اءبدأ.للهادلالمضادالحلفالىحلبصاحبانضمامني

الصلح،فيليسمىرسولهإر-المنهيطلبونالخليفةإلىبمثوابأننثاطم

قءلالربمنهيطلبالمادلإلىالظاهرأر-ل؟،صنجارعنالمادلوليبمد

وطلب،بلادهإلىخارجأنيفأعالوهالشفاعةيعبللمإن8لرصلوقال،سنجار

فالا،رفضه-،لةنيبالانسر،بلاهادلالمرافق-لمبعسكريبلفواأنمنهم

لرصوتقدم.المادلإضمافالىأدىالذيالأمر،هؤلاهانسحبهذارةض

فيالمادلرفضوقد،المتضازعةالاطرافبينالصلحعقدطلبفيالخليفة

الحصارفيالاستمرار%دوىعدمأدركصايئوإكت"،الصلحقبولالهدء

ءدثااسةولىا)قماالمناطقوكلوالخابورفصيبينفيبحقهمحتفظأإليهأجاب

نأبمد.اطلفاء)1(بقيةوتفرقالمنطقةغادرثمومن،الأ%يرةصركتهخلال

،67صالروضتينذيل،شامةأبر،799-3/091الكروبمفرج،واصلابن(1)

تتمة،الورديابن،81611افتمر.الفداأبر..84/!،الزمانة7مر،الجوزيابنصبط

"مخطوط)،ريخ،الفراتابن،(،9/4نحطوطة)سالنهقوح،بهادرابن،2/721

9/43-83).
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.)91وصلبوالجزيرةوالموملوأربلمارديئأمراءمنكلمنهمالصلحنيدخل

نصارمأوالحلفاءهؤلاءنةض،(م؟021=5!.7)التاليةالنةوفي

للطاتاططبةوتحويلضدهالمصيانإعلانكلواتفقواالحادلمعالصلح

الىباطروجالكرجراسلوا؟أرصلانقلجبئث!اهوضسرو،الروآصلاجقة

إلىتوانهرأسكلالحلفاءمنأميركلخرجالذيالوقتفي،خلأ!لأطراف

مقيص(كانالذيالمادللقئالالتقدمثمومن،بالاخرفيللاقيعبلادهصدود

صتهدفينالاتفاقال!رج،نفذ.كيفاصاحبصهر.بصحبةحرانفينذاك3

خلاطإلىوتقدموا،جديدةمناطقعلىللحصولالتحالفهذااصتنلال

عفدإلىفاضطروا،مقدم!موأسرالمادلفيالأوحدصاحبهالهمفتصدى

وبادر،ممهمضمفتبذلكالحلفاءعموعندما.الان!حابثرواو3ممههدنة

الطاعة،لهباذلآغيرهعلىالمصيانمسؤوليةملقيأالمادلمراصلةإلىمنهمكل

.)2(الأولىجمادىبصلحأمحهموعقدأعذار!المادلفقبل

***

ولم،التالبةالسنواتطيلالجزيرةمنطقةالياسيوالهدوءالأمنساد

،y(r?ا.هـ706)عامتمالذك!ماالصلحنقضالأراتقةالأمراءمنأييحاول

.ادواءك!منافسيهمضدأوالأيوبيينضدالمشاكلإ"رةعلىالمملأو

الأراتقة:سيامةتوحيد

(،م51218)615=عاماتسا"لبثماالسياصيالاصتقرارهذاولكن

..8/14الزمانة7مر،الجوزيابنبط،67صالروصينذيل(9)

.!5صالروضتينذيل(2)
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ص!،ذاتجديدةلةيرةزثيرالأراتقةسياسةفيانتقالنقطةا)صنةتلكوتمد

والأيوبيين،الأراشةبينالحلاقاتمجالفيالوقتذلكحتىسبقماتفاير

للإمار!االسياسيالموقفيت!د(م1751-5715)عاممنذ،مرةفلأول

الأيوبيين.الأمراءبمضضدومارديئكيفافيالأرتقيتين

بدريخاوالق!عالمدنبمضعلىمنازعاتالمامهذاخلال،حدثتفقد

الدينممادويخاا)ةاهر-فيالديننور-ا،12باسمالمو!لفيالمتنفذلؤلؤ-الديئ

صاحبكبوريكوالديئصظفووانضم.والشوشا1(المقرص!احبزنكي

مساندةطلبإلىهذافافطر،المو!لآحاضد.زنكيمهرهجانبإلىاربل

إلىالأ!ثرففأجابه.لهوالخطبةإليهالانماءمقابل،)2(الأيوبيالأثرف

بينشمالذيبالصلحالالتزاممنهويطلبيتهددهكوكبوريإلىوأرصلطلبه

كيفاأميرعودالدينناصروكان.(م0121هـ=706)عامالأمراءجميع

معاتةقوونجهمابلادهبضوهاجممالأشرفضدالحصيانأعلنقداَمدو

الاْشرفعمفلما،وحلفائهكوكبوريإلىانضماثمومن،مارديئصاحب

لدىالموهـلأَحانجدةفيلي!كونف-بينإلىوجهه-كأعسكرأبذلك

الحروبواستمرت،يذكرغرضأقىققلمالنجدةذه5ولكن.إليهاحتياجه

ممانيةالاستنجىادإلىالمذكوراط،1افطرمما،وأعدائهأحاصاصببين

الصوباتولكن،صليفهلطلبتلبيةحرانإلىالفراتهذافمبر،بالأشرف

أمراءيراسلكانأربلصاحبأنذلك.بالمسيراعالاسمنمنمتهجابهتهالتي

،(3/696بلدان.ياقوت)الموصلثرقيالممتدةالجبالنيحمتةقلمة:المقر(1)

.(13/334ادابقإ!درا)الحقومنبالقربعظيصةفاء4والنرش

ال!ءلانظر،أرمينيةفيجاورهاوماوخلاط.للأيوبيينالتابمةالجزريةالبلادماحب2()

.(القاهرة-الاسشعاءةطبمة)91123
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-لاماإذامنهويخوفمالأثرفعلىاطروجالموي-نوصتميلهم،الأطراف

عزإليهموانفم،جانهءإلىوقوفهمومارديئكيفاأميرافأ؟د4وجملام

الطاء!ةإعلانعلىرينهمالاتفاقوتم،الرومسلا-ة،ساطانيكاوصالدين

.)1(باحمهوةسبْالسكةبلادلمفيلهواططبةلكي!وس

الأشرفأنقذت(م12!ا-ء616)ء-امكي!وسوفاةو)ممن

منجاهـ"راسلقدأربلصاحبوكان.محققخطرمنا)وصلوأمراء

وترلواسيدآعلىوانعثقوا،إبفاصتجابواواصتمالهمالأشرفأمراءكبار

منالأشرفويمنمواوكيفا6مدبصاحبليجتمحوامارديئمنقريبأبدنيسر

كيفاصاحبانقلبهناكاجتمهواؤلما.حليفهلمساندةاإوصلإلىالتقدم

اعدانهاضدالأيوبيةا)قوىموافقةفيالتقليديةصياستهالىاوعلبثموآءد

الأشرفمعصلحأدمةد،المكاشبمضعلىاطصولفيطممأاكطقةفي

)13داراعلىالاصتيلاءالأخيرلهنهن؟،-وروجبل-انيعلىبموجبهحصل

مخطوطة)تاريخ،الفراتابن،341،461-213811ال!ءل،الأئيرابن(1)

01/01).

رآمد،!فاصاحبالصالحالمكعمابنالاْرتاليالدينممادحمتحتآنذاكداراكانت(2)

،دارانجاعهابنمجاورةص.للاْنرفكيفاصاحمبض!اليهاالمثارالاحداثان!ضفلأ!

فيجديدةءصاكلإ،رةالأشرفلاو!.اليهوتسليمهابالاسيلا?لميهاوعدهبتنفترطالبه

كيفالما-بأنالىبذلكيمحكانوربما،،بذكماأدخللاد!:يةالصاحبو-الا،ةطةة

عاآعليهاويطرفملأهابرياأنهذالبثماإذ،عليماوالاصتيلاءدارامها-ةيىأطرية

نأالاالمهود،ولدهالىفانتقلتنرنيأنالىبطرتهتحتربقيت.(م7165-0229)

الممروفايبكالدينعزلمملر؟4ووهبها)ة!يبينمجاورة)حو!اعليهااتولىماءانسرفالأشص

.(426مخطوطة)الأءلاق،شدادابنانظر.دارار!ا-ب
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.(1)ليهإوذمليمها

51أعدفارقأنماأنهإذ،4مههنتائج7مدوكيفاصاصب!لوقفكان

الأيوبي،آالحاطاعةإلىالعودةإلىبمضهمواضطرأمرمانحلحقالأثرف

بماردينالهيطةالمناطقعلىوالاستيلاءدنيسرإلىالتقدممنمكنهالذيالأمر

لإضمافهماماردينعلىاقتصاديأحصاراَفرضثمومن.لأصحابوإقطاعها

مارديئصاحبفافطر،ذلكعلى6مدوكيفاأميروساعده،لمهاجتهاوالتمهد

-كانالتيعينرأستليمهعليهوةسطالأ!ثرففأجابه،الصلحطلبإلى

ثلاطامبلغبدفعقيامهعنفضلأ،سابقةفترةفيإياهاأقطحهقد-الأثبرف

.الموزرا2(إقليمعنواَمدكيفالصاحبوالتنازلدينارالف

كيفاصاحببصحبةنصيبينإلىدنيسرالأفرفغادرحقالصلحتمانما

صاصهثالهتنازلأنبحدسنجارعلىطريقهفيواستولى،الموصلأصالإنجاد

سنةالأولىجمادىفيفوصلماالموصلالىتقدمثم،بالرقةعنهاتحويضهلقاء

(170122 = Altفمالصلحطلبفيأربلوصاحبالخليفةوصى.(م

المدةمذهطبلةإرهاقمنقوانهأصابماأنإلا،ذلكإلىالأشرفيحبهم

بقبولعليه،الأمراءوبقية،وإطاحهكوكبوريإلىكيفاصاحبوميل

حاأديخاالم!ةالمثاكلوتوتاليهالاستجابةإلىالأشرفدفع،الصلح

تنافسهمابسببالمنازعاتهذهممارتاللذينوالشوشالمقروصاحبالموم!ل

ءطاعفيمنجارإلىالموصلوصلفاؤهالأشرفغادرثمومن.والقلاعالمدنكل

3/19ملال!الألْير،ابن(1) 4 6 ، 9 4 3 - 9 rn،306-795لملمالمبره،خلدونابن،

.(01-01مخطوصة)تاريخ،النراتابن

.الصفحاتنف!،السابقةالمصادر(2)
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.()11م0132=6175)سنةرمضان

ضدالأيربريينف!اندتالتةليديةسياستهاإلىكيفاإمارةعادتوهكذا

أراتةةءثاجمةنيممهمواش!ركت،ءلميهمالتمردمنقصيرةفترةبمدأعدائهم

وأنسبق؟-ادياسةءذهاتباعمنالرئيسيأمرائهاهدفوكان،ماردين

.والاسنادالتأببهـذاكتف-،المكاعبمنمزيدعلىاطصولهو-ذكرلا

تأث،مةأبوويذكر.إوزرواداراموقميعلىي!لمواأنفملأواستطاعوا

.ءديدة)2(اَمرارالأيثرفلزيارة-إ.هذاوأنكيفاأم!يريحبكانالأشرف

الدولةعلىكنالمنشةالأصراءلكبارملجأماردفيفه،كانتالذيالوقتفيهذا

سنقرالديئمبارزالأميركان(م1221=ء618)عامففي.الأيويية

ذلكةبيلوكان،الأيوبيينمعاختلافهبحدماردفيفياستقرقدالصلا-ي

المنطقة،فيممتلكاتهمنريبأةماردينفيوجودهمنالأشرففخافمجلبمقيط

ماالفمرقفا1،5،رزدامما:قاؤ،دمثقصاحبالأيوبيالمحظمالىوأرسل

اداَإرالثامفييشاهمابإقطاء"رمدهالمبارزإلىالممظمفأرسل،نفسيعلى7من

فيالوةوعمنإياهفي)3ماأ!يرتحذيررغم،إليهالمبارزفاستجاب،ططره

الأرو!!ن،أيديءلىوا!وانالذلذلكقبللاقىواًنه،لهدبرتالتنالمكيدة

-ء179)"ير،خدرن1،ن،9ث6و309-121138ال!مل،الأثيرابن(1)

،آ62-ب52ء!ماو!ط-")الاْءلاق،ضدادابنمنكللاتصارالحادثالىوأشار،306

ةآات.ذرل،وا)-وففي،906-8/806ا)زمانة7مر،الجوزيابنرب!،(ب53اا4َ،

نأأ!(02!1111ادلمرك)يفيالمةروثيمر.931صا)روصينذيل،شامةبرأو،26/22

لصاإو،1)صإ:ع،وف-اء!اءارديئليضردة!دو)-ل(716)ادتةهذهديئمارءلمكالاْثرف

.(01-4.1)كل-طو!ازاريخ،اتا)ةرابن،502-402ص

.39319والن!،د"ايةالبد،؟ةيرابن،421صالروصينذيل(2)

ثيا
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.)11بوعودهالممظميفلمحيث،دمشقإلىمارديئوغادر

منفثلم"علىالأيوبيينتجاهماردين!احباتبعماالتيالسياسةهذهدلت

جراءمنجدوىلاانالأحداثسياقعنوأدرك،إيجابيةنتائجيقيقصيث

ممتلكاته،فيفادحةلخسانريمرف4غداذلكإنبل،للأيوليينالمستمرعدائه

ءلىعزمثمومن،الأيوبيينباعدةلإمارتهالتمرضعلىيفاأراتقةوي!ثجع

فيفأرسل،(م)عامصلحبحدوبخاصة،صياصتهتغيير

لطلبالأيوبيونأكأصلهالذي-الممظميصعدأنمنهيطلبالأيثرفإلاالتالي

مدقلهميؤكدليمارديئفيقلمتهإلى-)2(الصليبيينضدا؟فىيرةمنبْحدة

ماردفي،صاحبطلبالممظمالأشرففأدلغ،بهمثقتهوسق،ممهمتجاوبه

إلىوأصعدهلاستقبالهماردينصاحبنزلصيث،هناكإلىالممظمفتوجه

،،)،(واتفقاوتحالفاوالجواهرالتحفلهوقدمعظيمةخدمةهوخدم)القلمة

جيعءلىوخلعظملالهابنض،بتزووجهووقامبناته)حدىالممظموزوجه

.)14حرانإلىالأيوبيالاميرعادثمومن،الأموالوأعطامأصحابه

عنصادراَيكنلمالأيوبيينتجاهالأراتقةسياسةنيالتجاوبهذاأنإلا

-ر*أيةاستفلال-الخفاءني-وكيفاءاردينإمار،صاولتفقد،إخلاص

تعزيزفييسهمونفرا-وا،المنطقةفيشرالمبالأيوبييننفوذاضاففخهدف

الروضتينصذيل،شامةابوعنهونقل.162ا8الزمانة7مر،الجوزيابنعبط(1)

4'l"122صالجوهريةالةلالد،الصاطي.

الثالث.الفصلفيالتفاميلانظر2()

.961-6!8/8الزمانة6مر،الجوزيابنمبط)،(

ابن،281الروضتينذيل،ثمامةابرأعنهونقل،الصفحاتنفى،الابقإمدرا(4)

*042-16923الزاهرةالنجوأ،برديتنريابنكل134افتمر،العبري
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الديئشهابةام،(م1123هـ-062)عامففي.و-ازد!ااطركاتتلكُ

ضدء!يانبكلهـكا،خلاطفيالأ!ثرفأخوهاستنابهالذي،الأيوبيغازيمما

فيسبطأنإلا،اطدثذلكفيالأراققةدوردرالمطتوفحو!،أخيه

أربلصا-بوممآترونقومعايههـوأء،نهقانلأالمصيانإلىيثيرالجوزي

فيالهليينالأمراءبانمثارقةقصدوربما،"رراءك)11نحنوقالوا...والمثارقة

ألي-ةوعلى.بذإكابرمف-يي.علاو)حخفا،4الأراتةم3بماوفي؟زيرة

.بالفثلاطركاانتهتنقدصال

!،درةتكنلملهم,(r.وطاءالأروبينمعالأراتقةتماونأنإلىيثيرومما

اضهـركإذ،(م1336=6335)أعوام"لاثةبدصدثمانية-نعن

اس-تمدفتا)ةط-إقةواسه-ركةفيوء،ردينكيفافيالأرازةة"ْهـعيمنكل

الازة،قصتمؤةد.هـ،ك4ممتل!،ؤواقتسامالجىزيرةفيالأشرفنفودْالقضا?لى

إءظبماوالمالمثأرولص،-بكبوري؟والدينوصظفرومارديئكيذ!أميريبين

صتذ4اإتطةهـذهفيا)ء!راعفي-ديردةتوةد%ولعنةف،،د!ثف!اتب

،-وارزكلث،هالدين%لالا)-لمطانبفادةاطوارزص-ونوءبألاالوةتدْلك

ر؟سا،!--كأ(،فاهما)ةتموةد.الاْ!لميةبلار!مفيجاكاوهـ!التيالضةوطبحد

؟كليريمنفيوأرسل،إ*ثسفتاأملاكفيءنهمكل-!،علىجميفاهؤلاء

له؟طإء-عمماؤي!-!ير"إتإنا)-زمثاه-فىالدفي-لالإلىرسالة،وكيةماردفي

هـدهفيممازدتم!دقلات-باربلاد!-!لىلهباطط!4دأكلر!!3!اإدهـذافبحث

.قي)2(الدءو

.51862الزءانةمرآ(9)

1)!ساصل،ا!"نيراابنواذطر.013صءةحوبرقاا)دبنجلالصيرة،النوي(3)

291781.

178

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


231226)الاخرةجمادىنيأربلصاصبوقىرك - 5 -iنحو(م

أحمدعصيانأنإلا،!لاطيريدتفليسمنخوارزمشاهو-حدم،الموصل

ب!أنبحدهناكإلىللحودةاضطرهدولتهمناطقإحدىنيعليهأمرائه

الىصلفانهممنوياتفيعودتهأثرتوقد.منهاكثيرأوخرّبخلاطمناطق

أربلصاحبأن.إلا()1(،عليهعزمواقدكانواماجميعهـفانفسخكبيرصد

بدرفأرسل،شرجمما،الزابجانبعلىونزلالمو!لإلىتقدمهوامل

يحفرأنمنهورطلب،الرقةفينذاك3وكان،بالأثرفيسشنجدلولوالديئ

إلىغحرانإلىالأشرففار،الموملعناربلصا-بلاجلاءبنفسه

-ليفهإلىهناكمنوأرصل،)2(و!بهامارديئأطرافخربحيثدنيسر

كيفاإمارةإلىيتةدمأنيطلبالرومصلاجقةسلطانكيخسروفيكيقباذ

عندها،ونزلمللإةإلاالرومصلأجقةصلطانفار،عليهاهجومهويثن

منصورقلعتنتفتحأناستطاعتحيثكيفاإمارةإلىهناكمنالمساكروعير

ليسأنكيفاأميررأىفالا.الأخرىالصفيرةاطصونمنوعدداَوثه!زاد

كأتوازفوىإليهأرصلوحلفائهالأثمرتمماداةفيالاستمرارمصلحتهمن

إعادةمنهويطلببذلكبهـفهالروم-لا!قةسلطانإلىهذافأرسل،لوالْه

أكنهـلموقالذلدُإلى4يجهلمكيقباذول!كزا،كبةاأميرإلىأ.":.)2اعتما

.،)3(وينهافييرإعرفيء.--ف)نائبأ

وأرسلوحماهإلىحمصبالتحركذ)كخلال-دءغقماب-ء.!المص،تام

بأنا)قولفي(12لم/19115)صلرك)يزيالمصرويخطىء.271181ال!مل،ابنالاثه(1)

دبن.ماراخماطإدز"ه"تفيلىاتو،خوارزماه

افطوط)القمالكروب.ممةرج،ا!لوابنوانظر،31/781الكا!لاإلاْثيرابر(2)

.(2ث12.

91الكاء،الاثيرارن(-) 0 - 1 A 119 2 I،935-5/358الحبر،خلدونابن.
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،بلدهإلىطرفكلدهودوأنالقتالإثاءمنهيطلبهناكءنالأ!ثرفإلى

الأشسرتداستر!بإذ،محققخطرمنماردينإنقاذإلىهذاأدىوقد

ومارديئالموصلأممالخربتأنبمدبلدهإلىكلورجع،الأطرافوبقية

أهاثا،أكثرعنهاوجلىطويلةمدةانتاب!اقدافلاءاكانالتيالأتيرةو!ا!

مها-خهالأشرفأنهىأنرما.خرابأ)1(فازدادتاطادثةهذهفصادفتها

بمساعدةاب!يرةفيقواتهوأمر،ا،مظمللةإءدمثقإلىعادحقلرديئ

هذ.تةدمت.4مهاجمتءلىالرومسلا-قةسلطانامرارصالةفيكيفاأمير

حملعلىةإدركلاستتفرقدكانال!يكيفاأميرلواءتحتللانضواءاتإةوا

كانتا)تنا)رومص،-بواتإ!،بهةصويةتوجهواثمومن،ه)xرنيالسلاح

كيفاأ!يراشم-يثشوالفيهناكوافالتة،ال!ختاقله"نذاكآتحاءص

قواتاستولتثمومنجندهمنكبيرءددوأسروبمهـحنكراء5!يمةوقواته

ذلكبعدوافحبتالحصهونأمتعءنتهدا)قاال!تاذ)مةعلىالرومسلا-قة

بلأدما)2؟.إلى

ا)قدبةبسياصتهالتشبتإلى،كيفا!ا-ب،الظروفألجأتوءكذا

طاعتهمفيالدخولإلىوالمودةالأيوببينممادارةمنبسء4لاكةصعلىالةإنمة

35ا5العبر،%لمدونابن،1271118)حإمل،اَ!رابن(1) 9 3- 5 A،وامل،إنا

.(،54-"2/44الخطودل1)ةصم)ال!روبمفرت

.ref-58/53المبر،نتلدوبخاا111.-31/981ال!اءل،ثيرلاْالينا!2)

31//المحتصر،ا)ةداايىمنجموربا-فتالحادزةالىوأثار 4 E،2/841تتمة،اررديابن،

ءةرج،اصىلوابن،963صاطي!!بكريالديا،2/69الإصلامدول،الذه!

إخطوطةا)تاريخ،الة-اتابن،(2ث5-2ث،/2ا!طوطالقم)ال!روب

08111).
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دوممايقفكانالذيمارديئبصماحباطسائرطقتالذيالوقتفي،و-ايتهم

اكطقة.فيأعدائهمص!فإلى

***

الأراتقةأدركإذبصد،التاليةالنواتطيلأبكرديارالاستقرارصاد

طة!م!اوبمد،هناككنالأيوبنوابمعمستمرنزاعفيالد-ولجدوىعدم

ددلمطانطاعتهمعنأعدنواماسعانفإنهملذا.ذلكجراهمنتصائرمن

وتو%4يرةا؟فىإلىهذاتقدموقد.ممتلكاتهكنا؟فىيرةغدتالذيالكامل

كيفاوءارديئرصلماصبهناكءلميهفقدمتحامياثاوةوىوالرهاصرانإلى

الخطبةامارديئصاحبوأءلمن41لموكمنعددءخدهحفر؟،وأربلوالموصل

.)1(الأيوبيللساطانلطات،تأكيداَباحمهالسكةوضربله

وبين-لدمثقنانه-!الآنءداالذي-الأشرفعةدهالذيالجلفوني

6279133)عامالرومصلاجقةسلطإنكيقباذ - Aمنخلاطلاصتردا!(م

الأشرفنداءلبتء-ا؟هـالجزيرةأنا؟وزيابئسبطيذكر،الحوارزميين

وربما،2(خلاطاوا-تردادالخوارزميةبهزيمةانتهتا)قيالممركةفيواشتركت

بذلكالهولعلىلىيح!هومما،المذكورةالجزيرةعساكرضن4الاْراتةقواتكانت

الدفي-صلالاتةق-يث،اطوارزميينلهجومالأرتف!ةخرتبرتتمرض

اقهاليرخرتبرتنراصيإلىيتجهاأنعلىإرزنصا-بحليفهمعخوارزمشاه

بناحيتيتوقيعأطلميفهخوارزمشاهوكتب،إديةالمهالقواتتحركاتهنادُمن

.9191632كللرا،ييزرلمةا(1)

والنايلأالبداية،كئيرابئ،266-8/066الزمانةمرآ،الجوزيابنسبط(2)

13/721.
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خرتبرتإلىخوارزصثاهاتجهشم(ومنخرتبرتأممالمن)وخريشينكنمين

كنمينناصيئعلىسابة(اشولىقديكونأننإما،وهزمها)9(قواكلاوهاجم

طليفه.وإعطائهاأعدانهعلىازتصارهبحدأخذماقررأنهوإما،وخريئيئ

وآمد:كيفاامارةمعوط

فيالهدءمتذااختلةالأرتقيتينوكيفاماردينصابمأنمنوبالرغم

ابفىيرةفينةوذملتقويضيحىالأولكانحيث،الايوبيينتجاهسياشهما

أواخرفي-دثالذيفإن،لهمطاكأصهويملندساند!الثانيأتذبينما

اقيا"القافةالأيوبللضربئتمرفتا)قيهيو3مدكيفاإمارةأنالمشرينات

ا)قرنين.منيقربص،ذلكد!دمارديئإمارةايىتمرتبيما،نهاثيأأسقطتها

كيفاإصارةإلىضربر-4توجيهإلىالكاملبالسلطانأدتدةعدأعبابوثمة

رحنإصهوداالملكالاماكأةهذهأحاأنالأصبابتلكرأسوءلى،وآمد

فبيحظالمأكان،(م1222=ء6!ا)عاماطمتولىالذيمودودالدولة

ؤضلأ،يليقلاماوارتكابشهواتهلاتباعيسمىوكان،بأبيهشهليهأالسيرة

انتماوًهمنما،الأرو!!نطاءةعنخروجهإلىتشيربوادرمنهبدرتأنهعن

المظفرجوا.رأساءأنه؟،رلادهفيلهوخطبتهخوارزمثاهالديئجلالإلى

وجاهر!،بلادهت%طفوراحميافارقينلا؟بالأليوبيءازيالدفيشهاب

؟-الأصبابوأؤكد،بالصدا.الرومسلا-قةوسلطانالأيويىال!كاملمن

أبوذكبر؟وكان،ذلك)2(فيمنهمكأبالنساء!فأكانأنه-شدادابنيثير

.033-326صالدينجلالصيرة،النوي(1)

،دتماقوابن،9/98رو!،الثحنةابنوانظر(.4296ورقةمخطوطة)الأعلاق(2)

.(5-4صمخطوطة)الْالأمقىهة
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كانت(الازا)لهايقالقوادةعروزلهوكانتالناسطهـيميتحرض،الةدا

ابوزيبنسب!وذكر(.1والأمراء)والمدكإناساكابرأناهوبينبينه-ؤ)ف

.)2(للفراشإةاسارناتمنحرةكأ،زةةمرهفيو-دواالأيو!يخماأنكيف

إساءةمسهودلبم!إأساءص،تفما،fa.?Jن\ا)-إ!بابنةمتزوجأوالدهوكان

وقصدتكأده!نؤ-ر%ت،ذكرهـايا-قلاأكلور-ق!،في4متوددا"كثهـيرة

إلىف!-ب،إ--،إ:ش!تبمصاةارقينءازيالدينشمابالمظفرالماكأ-ا15

ا-تنصراةاطايةإلىال!إ!لؤ*كتببذالمثوءرفي،والأش!رفالكاصل،يهأ-و

ءكابرتهفي4تأذذسوا،رءصص"طرم،وتحرفمه،لي-4كربذوليهإلىثحوهبالثه

علىوالمملالجزيرةفيزةوذهتوص-عاصةمدفا)مماصلإنثم3(ااطا-فةلافأذن

خرو-،ةهـ!ةالص-ةلي-يث،تريةا)ةا)ضرلاتطلائعأماملاصهودتو-يدهـ!

دأثمنيهدومذا*(اَ!د)ءلىاف-ا!مبر-دعرجئم،ا)تت،رلدفعء!سءن

صلاحوأنلح!الأرو،صلمكأ،،أساسكاذتآءدأنءاقهـفلأ،و-،أالأص!-اب

ءكيةالأميرمنه؟ثدية،(م181،-ء058)عامالأرازةةصةح!!الديئ

والأهـهـاهالمدكمهظمهـ!اكمه،واجتمعصلهيةفيءص!هـا)ح،مل

اطجةذيمنالثصينفيعليهاونزل7مدإلىزةدمثمومناالأيور-يناْ

دينار،أ)فمائةلهويبذلرتهطفه،حبما.ليهإفبمث،(م1232ت!63ء)

.31951سءته1،1دا)ةبرأ(9)

.8/667الزصانةمرآ:يابوةِبن-:ط(3)

،(!429-ا12َثءطوطة)الاْءلاشا،ش!ادارن)3(

.(873-71372ادطوط1)ة-م)و!ا!حر

../8673الزمانةءرآ،اطوزيبن--ط(:)

.31951خمر1،21دا)ةبروأ(5)
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علىوضيق12انيق14باوضو!ا،1()يقبلفمديضمارلفأعثسريئوللأثرف

)3(إلمحاالدخولمنالأقواتومنعالاةتصاديةبالمقاطمةوأضمفهم،أهلها

ةلمآمد-لمإذاكثيرةةقطاء!تءنلهسيدازلأنهوأعلنصاحبهاوأنذر

ةواتاءاهـلارتب4الحرذيمنوا)ضسريناطامسوفي.)4(إليهيلتفت

آمدصاصبآ!رةلما،وا-درجلزحفة)ز-ةواأنلبثواماثم،للهجوم

إ--دىوأقطههوأهلهأموا)ءعلماإحإءلافأمنهالأمانوطلمبذلكهاله

صممودأولادعلىوقبضا)بلدود--ل،اآمد)ْتسمثمومن،بممرالمناطق

ادتفءسالخليفةرسولنذاكا4َإلبووصل.)16وأموالهذخائرهعلىواستولى

صا-بمنهديةوردؤ-،؟،)17ءلمكمامننالبمامسروروهوالماكليةلمده

السيطرةمنتليلبمدالكاملتمكنوقد،إليهوزقربألهمصانحةمأردين)8(

-!نعداما،تذكرمقاوهةدون!ءودلإمارةئدةLAJIاط!ونممظمْعلى

.(.-4ءخطوطة)لا،مانزهـ4،دة،قبنا،3ث31111اد"ك"يفياضا(9)

،يزيالمقر!2/201مالاطدول،الذمي،8/675الزمانةآءر،الجوزيبنجط(2)

الكروبمنرج.واصلابن،513-39ث/هشذرات،"!مادابن،942!/9/3لرك11

.(276-27712الخطوط1)قم)

.24صالجاممةالحوادث،"فوعاجاالين(3)

.67618الزعانةمراَ،الجوزيبنسبط)4(

نحطوطة)الابصار-الكُ،الممري،(آ529مخطوطة)الاْءلاق،شدادابن(5)

الثمينالجوهر،دقماقابن،(461نحطوطة)،الاخبارعيرن،(3/27/522-262

.(99"مخطوط)

-226(،3/512722)نحطوطةالابصارمسالك،الممري،76186ارووزيبئسبط)6(

.(5-4"مخطوط)الادامترهة،ماقدقابن

.395/13والنهايةالبداية،كثيرابن(7)

.1/31142السدك،يزيالمقر(8)
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للسيطرةالخداعسبيلالكاملفاتبع"إياهتسليمهأبىلمائبهإنكيفاحيث

أنهفضهلمنيظهرأنمنهوطلبالحصنأضلالىبالممودتقدمإذ،عليه

سنةالهرمفيالبلدعنالئنازلإلىلأئبهفاضطر،تسليمهعدمبسببيحذّب

ف،يةفيوكانتصفر)12نيالةصلتثم)؟ا(م1232=0563)

.)13الحصانة

نائبأأيوبالصالحابنهوبلادماويخاوكيفاآمدفينرابالكاملرتب

.ممر)5(الىممهواستص!بهالممودإلىوأحسن،ااكطقة)ثجميعنيعنه

ذإ،بسبهماال!املاعتةلمهامورالأخيرمنبدتصققصيروقتيمضوا

نأإلىممتةلأمودا!يزلولم)16الكاملهلاكفيوسحىاروماسلاجمقةكاتب

1=6355)عنةال!،ملتوفي tryاةإلىوتوجهاصجنامنفاطلق،(م-

فيطممى،فقتاوهبالت!روات!صلالثرقإلىمافرثماليهصاصبهاأح!نصيث

،ابوزيبنس:طروايةوفي،!0297ب12ثءخطوطة)الأعلاق،ضدادابئ(1)

اَءخةورالممولىومهولغازيالدينوضهابالأثرفبمثا)!ملان(67618الزمانةاَمر)

اية1)بد،كثيرابنوانظر،"يبغفهكاركانعظيه(عذار(الاْئرفتذبه3اليتمفلميفاالى

.51531الذهـبرات-ت،الممادوالن،351131والنهار،

!(ه-ثمخطوطة)،الا!امقىهة(2)

(r)13951افتصر،الفداأعر.

!صاطيمىايكريالديار،2/301الاصلامدول،الذه!،3/061الابقالمصدر(ث)

.(972-81272إ-طوطاالةمم)ا)كروبمةرج،ا!لوابن،137

ةرىامارتهعنءوفال!!لبانالةولفي!،3.صمختمر!المبريابنيخطىء(5)

.بالام

)القسمال!روبج!فر،واملابنوانظر،16052اهرةاكالنجوآ.برديتنريابن(6)

.(972-3/872المرطوط
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.،1)لهمواا

قرنمنيقربماحاكتأنبمدالأراتقةإمارتيإصدىسقطتوهكذا

فيالرئبيالماملوكان،(م1232-4011-0635-894)ونصف

،ا،لمذاتفيوانفماسهالمهودالملكأمرائها6خرضفهورأينا--؟سقوطها

مما،المائليةأمانرجيةعلاقاتهفيسوا.للأيوبيينالاصتفزازصياصةواتباعه

،مستغلينالأرتةيالأميرهذاضدالمثتركةضربتهملؤجيهالىأخيرأهؤلاهدفع

بالهبومالمباسيالخلإفةوأذن،الدائمةالتترقوىلهجماتالمنطقةتمرضفر!ة

ماتلكوسياستههذار-لموكهاد+ودالملكهدموقد،2(االإمارةهذهمملى

ا)ة--الفسياسةباتباعهمونصفقرنمنيقربماطيلةلبناْ،أسلافهس

بحيثباستمرار-ديدةإتممتلمَ!علىلهمسص!وإلىأدىمما،للأيوبيينوالطاعة

ءطفبةضل،وا)ضباعاةهـىواالمدنمناَ؟بهـرعدداَذثملتإمار!ماتسمت

الفرباتلأةوىزصمدأنآمدوكية!إمارةكانب!كانوربما.عليهمالأيوبيين

ا)تهـضفيرغبةوءدمأتلاقهفيكاةتمنالمسحودأءيرهابهاتصهفمالولا

نأءنوبالرءم،الأ،وبيالحصاربوجهالوقوفعلىإمرارهحالةنيللشاكل

الث!ديدةبحصانتهماتميز،،واَمدكيف،وما،إمارتهفيمدينتيناكبر

.هجوملأيالمدىطويلةللقاومةواستمدادما

عننة-لآ)21589ليت،ءالررديابن،016-13915افتمر،الفداأبو(9)

أبيعننقلأ)،51ا/28تمة،"ورديابن،(061-3/951افتهس،الفداأبي

الىوضتينذإل،ثا!4:أليو،467-6ء!318الزءانةاَمر،ا؟وزيبنسبطرانظرالفدا(

26('5127132ء-طوط")الأبصارء-الك.وا)5ءري،12غص - r).

.(ب21ث-آ21ثمخطوطة!الأعلاق،ثد-ادابئ(2)
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:خرتبرتمقوصر

فيالأخرىالأرتقيةالامارةإضما؟تإلى7مدوكيفاإمارةسةوطيؤدلم

وتوسيعاكطقةفينللفحاد-،للهاأ،حربما،الحكسعلىبل،ماردين

الأحيان3محظفيوديةت!نلمالإمارتينبينو(نالملاقاتتامة'فيها15نفوذ

أءهـاؤمااز-عالح!سعلىبل،الخارجيةصياستهمافيتحاونبينهمايحدثولم

اَوكثير-اطارجيةعلاقا!ااصتمواضمناتضح-؟تمامأنحتلفتينصياصتين

الةخالحدإلىنافسالةويصلالممتلكاتوبحضالحدودعلىتتنافسانكانتاما

إلىوخمهاالامارتينإ-دىأجزاءبضلا-خطاع%ارجيةقوىإلىواللجوء

شقهقتهابسقوطالبتةتتأثرلاماردينإمارة-ملالذيو5وهذا.الأخرى

،ا،ةطةةفيالكاهـلأنابهالذيالأصيروأنخامة،واَهدكيفانيالأررقية

نجدلذا.والدرايةبا)ةوةيتعحفولمبد!بيأكان،أريربا!الحاالماكوهو

منالاستزادةمحاولاْاامداءموقفمنممويقف4سياتيفيرماردينصاصب

التحالفطريقصوا?نالأروبيةالأملاكحسابعلىالافليهيوالتوصعقوته

نفسفيبادرإ؟طو،تلل!أهدافهتحقيقفييتمهلوا،بمفردهأوجيرانههع

سلاجقةسلطانكيقباذمعالتحالفإلىكيفاإمارةفيهسكلطتالذيالمام

لاهابا؟زيرةوفملا"والرقةوالرهاحرانعلىشديدبهروموقاما،الروم

الفإليةالستةفيقامأن،لهجومااءفعلىالكاملردفكان،(1اكشاتةمله

صلا-قةبلادإلىبالتقدم،الأيوبيونالأمراءيساعده،(م-6315)

للأشرفالمائدةخلاطلبلادتمرضهبسبب،حدهعندكيقماذيقافلاٍالروم

ال!،صليتم!نفلمبالمقاتلينالجبليةالممراتحفظقدكيةباذوكان،الأيوبي

وانهايةالبداية،كثيرابنعنهرنقل،!8/67الزمانةمرآ،الجوزيبن-بط(9)

351139.

187http://www.al-maktabeh.com



منصورحم!نإلىقواتهبضبإرسالواكتفى،الرومبلادإلىالدخولمن

و!ممرءانداَأدعاصلرحلثمومن،هدمهمنتمكتتصيثلكيقباذالحاثد

وبينبينهوقعالذيوالتنازعالاختلافبسبب7مد)9(منالقريبةالسويداني

يمرتبأنهوأعالهالأرتقيخرتبرتصاحبفناكوجاءه،الأيوبيينالأمراء

بعض!ضادةعس!حراَا)ممامل!جهز،الرومبلادإلىللدضولصهلأطريقأ

4بقوازكبقباذالدينعلاءبهمةالتقى،تخرقيباتجاهتقدمواالأيوبيينالأمراء

نيقواتهبهضمعاَمحصورنفسهحماةصاصبالأيوبيالمظفرووجد)12وهزمهم

منال!امليتمكنو!.م!نكلمنكيقباذجندبهميم!رو،تخرقي

الحصارواستمر؟أمرائهصفوففيدبتالتيالاختلافاتبسببلانجادهالتقدم

كان!ناكثروأمرواعنوةربضهاعلىالرومصلا-قةوامتولى،خرلبرتكل

وعشريئأربمةاطصاردامثمومن،ادانيقمنعدداَالقلحةكلونصبوا،فيه

عدمالمظفروأدرك.خرتبرتا3(قلمةفييتناقصانوالقوتالماءوأخذيومأ

خرنبرثفلمثمومن،وأكرمهكيقباذفأمنهالأمانفطلبالمقاومةجدوى

يستعلىاستولىأنلبثماثم،القمدة)14ذيمنوالحشرفيالثالثالأحديوآ

أمرائهءلى-صله،الكاملحنقةاشتدللأراتقة،بمةكانتأخرىقلاع

163إختمرا،الفداأبو(1) - 162 / r،361-51036المبر،خلدونابن،

.66مر،حماة،رينع.الصابوني

ابن،329-11319الزمانةمرآزيل،اليرنيني!18468ا؟وزيبنشط(2)

.361-115036)مبر،خلدونابن2830-6/283الزاهرةالنجوم،برديتضري

.133-9/319الزمانة7مرذيلاليونيني،)3(

-2/951تتمة،الررديابنعنهونفل،\؟3-21361المختمر،الفدابراً(4)

-91131الزمانة7مرذيل،اليونيني،613-01036المبر،خدونابن"061

.2-9-9/17/42اللوك،يزيإكرا،231

هها

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أهلإلىذلكُونسب،ضرتبرتتلاعفيالرومسلا-4لمةسلطانمنوعاكر.

.)11وبينهمبينهمافتنكركالمكمن

نيتحمكانت،الأراتقةإمماراتمنأخرىإمارةصةطتوهكذا

5811185)عاممنذالهاورةواط!ونخرت!برت = Aالاء،رةتلك،(م

وبالرغم.نذاكآيفاآ-ضقيقأرسلانقرابكرأبوالديئعادأصهاالتي

طيلثةالمنطفيجرتالتيالأحداثفييذكربدورزقم!الإمارةهذهأنمن

علىكانتأ!اإلا،الثطلإلىموفمهاوز!رفصفرهابسببالسابقةالفترات

الاماراتدةيةأفادتربما،ب!رديارثهاليأقهىفيصا-زةكإمارةحالأية

صأعا!انيالامارةهذهلمساءدةماردينصاحببسعولم.ابةوبفيالأررقبة

الذيأ1)هـو4-لاجةللط،نقويأحلإفأنذاكآكانالمكىعلىبل،الجرجة

الإماراتمنا)-خاصمومارديئصا-بدف5كانور؟إ.الإصإرةهف5أصقط

أ!لاكهيوسعأنيستطيعثمومنا-ا-دلهيصةوب!هـلكيديارفيالأرتةية

و-ر-برتيفاإمار،سةطتاوه!ف.قربا!"أمنرقيبأوممارضدونما

لمساعدغمما.اءإ-رأيماردينصا-بيتخذأندون

ارزبفي:الخووالرومملاجقةمعماردفيمخالف

ا)مامءطلعفيالمنطقةءنكنالأيوب1)قارةورة-،اامماملاف-بوءتدما

سلا-ة-ة!إ-باستهل،تإك5نوا!م،ر؟يخا(م،5123.-632)الضإا

لي-،3اإ-ودداءانازلثمأيا!-أو!إصره،آمدنحوفتوجهالفرصةذه5الروم

ا،ةطةةفيالأ%رىالأيو!ةاةحإوابهضإلى-قدمثمومن،علي!،واستولىمنها

-2؟!11/11)-لمرك،يزيراةا،231-!1113ماناكةاَمرذيل،اليونيهني(3)
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نيممهواشتركماردينصاصبإليهونزل،والرقةوصرانالرهاعلىفاصضولا

.1()تحمىلاأموالعلىوحليفهيحهلأنواتطاعصلياتهبمض

الأثرف.يصحبه،الكاملأعاد(م1335-ء633)التاليةالسنةوفي

و-يىفهالرومصلاجقةعلطانمنهاغتصبهمالامترجاعالجزيرةرلادعلىا)كرة

المظقةمنانس!حبتحتىبذلكُالرومصلا%ة،قواتحممتأنوما،الأر-مي

اصتمادةمنتم!كنتالتيالأيوبهةالقواتأماموصيداَمارديئماصب،ركة

ممظمهاة-ربتمارديئمنالقريبةدنيسرعلىنز)تثمومن،15والرحران

اهـالبذلكفسحتةدمشقالىعاثدةفلت،.ووالةخكالن!بواشباحت

الرومسلا-قةتواتفأء،دت.المنطهةفيإتالاضطرالحدوثاخرىكرة

نيمممواضتركإليمفترلماردينماحبإلى12الحوارزميةا-اه؟،ال!رة

لتب،أعظمفيهاوتلموانصيبينأحرقواحيثوالنهبالتضريبأسال

.بدنيسر)13الكاءل

""

الزاهرةاكجرم،بردييتفرابئوانظر،8/496الزمانة7مر.الجوزيبنسبط(1)

6/287.

نيا)م!ربةملياتخلالخوارزماهالديئجلالاللطانرافقتالتيالقواتوآ2()

هؤلا.ظلرقد-خوارزم-بلادهكلالتزهجماتأمامترا-04بمد،وأرمينيةالجزيرة4ت!ة

البلادكليضيرون،وأخذرا.التترأيدىكلء.628عامساطانهممقتلبحدالجزيرةفي

أةطمو--د.12901الاصلامدول،الذمي:،كبارأمراهولهم،3صيةبقا:مويبصون

تصر،الحبريابن.و)فارمغارا!مليكةوااواقعاعناَعددالمنطثةنيالاْيربيينالنراببرمض

.931،-743ص

=اهـرةالزالنجوم،بررىنغريابنويذكر.696-8/596الزمانة6مر،بط(3)
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ماصبلمحادىحق،(م237؟ء-635)عامالكاملتوفيأنوما

ولازلىاالمنطعةفيالأيربيةالمواقعمهاجمةفياطوارزميةمنوصلفاؤ.مارديئ

الملدبنالمفيثالملكإمرةتحتنذاك6صرانوكانت،أهلهافأجفلصران

الفراتعلىجمبرقلحلأالىخفيةوهربمنهمفخاتالجزيرةصاصبالصالح

منيثرذمةفييفلتانالمفيثواستطاعمحهماونهبوااطوارزميةفلحقه

الحوارزيةبموافعةيأمر.أبيهكتابوردهوهناكصرانإلىعائدأاصحابه

فاجتمع.الموملأصالولوالدينبدرجهةمنللخطرتعرضهبسببو)رضا!م

وكسبهمالجزريةالبلادمنوغيرماوالرهابحرانإقطاعالهموكتببهمالمفيث

فيالصالحيراصرنذاك7كانالذيالموصلصابضدأبيهجانبإلىبذلك

الدينغياثمعتحالفأدخلتدماردفيصا-بكازذللثو%.ا*ل.سنجار)1(

وصاصبميافار!اكصاحبالأيوبيين51اؤ--ور!ضا)رومصلاحقةساطالت

الجزيرةبلادبحضالرومسلاجعةسلطان.أقطمهمحيث،حمصش-صاحب،حلب

بحدوذلكللصالحالتابعتينونصيبينتمح!،ربإةطا?فيمار؟ا%بى-قيتل

هؤلاءوفاماطوارزميةءعالى*خيرتح!إ)فل!تو،علمهماوالا-لميئرءمهاصصةممما

هـاثم،اطلفكلذامككإلى!أدىتد)2(يه!01ا)روسلا-قةقوا!بىجلاء

الفتنةوخدت،)؟لمالمحكلة،1،8فيإزعةاكةيرراف11بينالاتة!ا!تم!نلبمث

الىاإو-اتل!م(4ند:،.(":-وً،با!مزا.روارزء-"ُإتطنرسُد:01ه.،حبةن.6/3.2-

د-.،--/.+9،تماكاقماردينصاحبأرإد،ة،مأتا)ف!-ِ.س-ةات-،بنرا%؟تصبطةص

!(02!ةمشط؟)ء19:..صةتر،د،ءاؤ؟ابناظرَاو.-لي!.:،يراضدزب*ارحوإ

129/96Yأ--لمركا،ييزافعمر(1) V 3 -'- Y،3/:.-701---كأ!-اصا!،تًنب-ءِاأr!،

333.

.272--66/أ31اد"ك،ىيرلمقرأ(2)

-2آ119!2لمرك،%َ،-يرءرا!،(ب-أ45َءةتطرز-،الاْءل،ادسدبنا(3)
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اطسمنيقربصاطيلةوالهدوءالأمناستتب!يثالزمنمنوترة!اك

.صنوات

-ء061)عامماردينصاحبمعبالتحالفاطوارزميةقيامولكن

وتد.جديدمنالمنطقةفيوالاضطراباتاطروبعودةإلىأدى،(م3012

وقاهـواالتحالفهذاالىميانارقينصاحبالأيوبيغازيالدينضهابانفم

اللقاءوكانلقتالهمحلبقواتفتقدءت.الجزيرةفيعديدةمناطقبترريب

الكثيريئوأسروتلالمتحالة!نلقواتصا-قةبهز؟،وانضىمحرمأواخرلى

قد"تهكانتانبمدنصيبينفضثبت-لمبقواتتقدمتثمومن:منهم

ومارديناطوارزسةقواتقبلمنللنهبمرةعثحرةسبح-واليتحرضت

قيمحواأنلبثواماولكنهم،المعركةهذهإثراطوارزميةوتفرق.وغيرم

وفمعوا،النساءوسبواالأءوالو!بواأهل!-افقتلمواعينرأسكلوأغاروا

.9()الأخرىالجزريةا)هـلادفيفهلموهمابالحابور

:ألتتريالخطرازاءالتوفيقعاولات

علىالتتريواطظراعاشافي!رارالاتجدوىعدم-لمب!،حبرأىولما

رأسز!طىأنعلى،ماردينوصاحباطوارزميةمعالازفاققرر،الابواب

مواان!فىأنلبثواماهؤلاءول!ن.لل!وارزءهـ،ذص!نودةطىللا-يرعين

لكلحلبصاحبا)خاصرالملك?Sدطtؤ،وراء!زصيبينتار؟؟نا)خزأ!ام

،ية،!،حبا)!الحابئظمالمهوالملكاإو!لام،-،ء،رديئيرآءمن

ا!ن9010لم/2الاصلاآدرل،الذجمما،8/738الزء،نءمراَ،ا؟وزبَد!-:ط(1)

116-!اية،!جر 1 / 1 r!،الانامنزهة،رقماقابن!2/9/113السدك،يزيراهـة

.(5آء!وح!4ا"

M
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نيا!فيالأمصاءكلاصمالةذلكمنهدة،وكان.)1(قبلهمنعليهاوولى

إلىفتقدماكطقةعلىمستمرةبهجماتالتترقيامفرصةاصتضلماصعانمارديئ

3،61245)عامنصيبين - Aحتىسيطرتهتحتوبةيتعليهاواستولى(م

الصلحلمقدالمتمصمالخلإفةرسولوملصيث(م51217=615)عام

تموقد.نصيبينفيالثلث-!لهكانتالذيالموملوحا!ماردينأميربين

نأإلا.اعوامأربمةقهلحلبصاحبقررماالتيالقاعدةنفسعلىالصلح

ءاآنصيبينإلىوزةدماصلحابنودنقضأنلبثماالموص!لآحمالولوالدينبدر

مارديئأميرقواتمنعدداَوأمرعليهاواستولى،(ام248=6465)

أيوبالديئنجمالصالحالملكمعبالاتفاق،قامثمومن.هناكالمرابطين

و!بهماللأراتفةاله،ئد-ين511!نورأسدن!سرإلىبالتوجه،ممرصلطان

الملكبقيادةعسكراَهذافسير،حلبا12فيبالناصرمارديئأميرفاضنجد

وتمالأرتقيبالأهـيراجتمعآنذاكبحلبمقيمأكانالذيكيفاصاحبالممظم

903)الاَخرربيعمنالسابعفيلولوالديئببدرلقاؤما = A t t v\م)،

أ-دا)ناصرفيهافأناب.فيهانائبهسنصيبينيتسلاوأنيهزما.أنواعتطاعا

.بم*دهعلىم!افأةضياعهامنتررةبينمارديئصاحبوأقطع،أتبعه

الدينبدرمندارالاسترجاعسميهفيالأيوبيالمظمصاندأنهذالصثوما

م!لمئمومن،للتنازعءوضص(ز!بحلاقلمتهايالممظمخربصيث،لولو

.(ب04ءخطوطة)الأعلاق،شدادابن(9)

،932صالجاء"4الحوادث،الةوطيابنودتكر.ب34رقةو،السابق!درlا(2)

ءةرجوانظر،أهلهشجماعةوأسرو!بهربضهاكلواسترلىماردبنهاجمالموصلصا-بأن

.(12936إخطوطاالضم)يل!روب
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فةلاطاتو!طأناإوكل-اآلبثوما.ماردفي)1(ما-ب-لميفهإلىبلدها

تة!يمة-إص،ء!ارلءخ!!هذالهذصيبين!دبة،كألفيالناصرالملكلدىالمستمصم

سممهءنمارررينصا-ببتمويضالدفيبدرقاموقد.المالمنسنويمبلغ

نصي!ينوليةيت.الخابورقرىوبمضوالهدلبما!يخاضياعهافيلهكانالذ!

،(م1253=6515)ء،مصاردفيأم!يرإ)ي!اتةدمأنإلىالدفيبدريدفي

بينالإصلاحء،مينبمدقدمةالخليةرصولو)ممن،عليهاوستوليأنواصتطاع

.الأ-ير)2(-ص4ءنذصيبينتكونأنعلىالمو!لآصاوبينالأرتقيالأمير

علىللرصولوا)نصفالهقدمنيةربماطيلالصراعانحمروه!ذا

صاحبزد-للولا،متوازتينديئومارلoLاصابمكفتاوكانت،زصيبين

علىا)ةف-اءو5يئالأخيرهدفوكان.المراعهذافيالخليفةور-لصلب

يستطيهوا!،والجزيرةاإوصلفيادد!نالأمراءدينالجانبيةالمنازعات

المنطقة.علىا(ت!هـرةالةيرهجماتأماميصمدواأنبوصد!م

3تكلوسعيالمنطقةأمراءأطماعإزاءنفمأتجدلمالمحاولاتهذهولكن

منذلكعنيدجس-االنظربضض،اصلابهعلىواطصولالاَخرضربإلى

وحاآمارديئ!،حبدينتمالذياصلحامنوبالرغم.التترأمامالطريقفتح

غريمهعلى!كلقدظلالأرتقيالأميرأنإلا،(م1255=ء653)ءامالمو!ل

نفوذهلاضعافا)فرصينتهزوأخذ،الصلحذلكبموجبنصيبينعلىلحصوله

!،عدتهقيقديم(م1257=6555)ذلكمنءامينبمدفقام،المنطقةني

بضدارمجلةوانظر.101-3/501الذمبنهر"الغزي،ب24ورقة،ضدادابرن(1)

.(6691سنة،52عدد)35صر،

2-خة5عدد)،53صبفدادمجكوانظر.(ب04مخطوطة)الاعلاق،شدادابن(2)

6699).
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سلطاتمنآمدعلىللاسذلاءمحاولتهفي،هيافارؤفيصاحبالأيوبيللكامل

قدالأخيركانإذ،أ-تهامنالموصل-ا!يتمكنأن-بلالرومصلاجقة

علىيستوليأنبذلكالكاملوايصةطاع.السنةتلكفيعليهاالزحفعلىعزم

.الموم!ل)1(آحاءلىالطررقمطعوأنالسنة"ذهمنالأولربيعفيدآ

ا)ناصر،لياسة،الهليينالأمراءبقيةولا،ماردين!احبيستجبولم

نأمنبالرغم،التترضدجبمتهمبتو--د،كا-"ا)خمامعلىسلطانأءداالذي

طهيصةل!قو.(2)الناءسطاعةنيافلجنياتخلالكانالأرتةيالأمير

،هناكالأمراءجميععلىاست-وذالذيالتنافسواستمرارالجزيرةفيالظروف

التكفلاتالىالانضممامسه،سةفيمرارالاشعلىص،رديئأءيرأضطرت

لقياممص!راعيهعلىالبابالصراعذا5فتحوقد،أطماعه)تحقيقوالأحلاف

.تاك5الياسيةانرطةوتنييرالجزيرةفيأقداممبئثبيتالتتر

.(بر-بمخطوطة)الأعلاق،ضدادابن(1)

.1/462الزءانة7مرذيل،ونيني1)5(2)
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نأإذ،السياسيزأريخمثيخطيرةحلقةبا)!مليد!نالأراتقةعلاقةتش!ل

إَنواهـتارة،ازصلميبيينإزاء!وؤفمفي4نحتلةءإذجادالهذافيقدمواأمراءم

ودونيةكانواو،رة،خطر!لمجابهةإسلاب،لاتوت!بأ-لاففييدخلون

إالهمالازفكامإلىتدفحما)ظروفكانتو،رةْ،لثة،ضدل!ماب!ارحركه

من!هـحلةفيفيدخلرنيهودونثم،الإصلاب-ةا"وىاضدمحموالتحالف

ويبرزونْ،نهت،الصليبيين-ثادفيهـويةسلاميةإشخص"ظهورإثرالانعزال

حركتهمافيالدفيوحهلاحالدفينورقيادةتحتتهءليالحاشدةقوا!مليقدموا

ا!لميب!ن.اضدالشاملة

المتباينةا!لاقاتامنيضقأس،ليبهـدمتإسلابةإمارةثمةأناشةدولا

تقدمبالصلإلجيينعلاقا!مدراسةفانلذا،الأراتقةةدممثد،ادالهذافي

والتيالمفطقةفيالمبمثرةالاسلاميةاتء،رالاهكافةءنموقفوكاملةواضحةصورة

فودكانتا)قيا)ظروفطبيحةإلىا!سلمناداَا)صليبيينإزاءموقفهاتحددكانت

معالمسالينئضالفو،آخرحينأاتبحيةوابخأالقيادةكزمرفتتخذ،المنطقة

...م!لثأحيض(المراعبدانءنوالابتمادالمزلةإلىو،اجأ-ينأ

علاقاتنقسمأنت!يعادالهذافيالخرتلةةالت!وصدراسة-لالومن

جما:5أتسامخمسةإلىبالصلإبييناتة،الأر
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الاسلامية.القوىمعاتالهالةمرحلة(1)

الصليبيا.5155(2)

القيادة5)3(

الانعزالهـ(1)

الامدادات")5(

7901-19،)الاسلاميةالثوىمعافالفاثمرحلة-ا "- -0 Y-

(م1113

ض!ورالتيالإسلاص،الأ-لافإلىالأراتقةبانضممامالمر-لمةهذهتضميز

اك،ليين،الهقدينوطيللأنطاكيةكديدهمتذا!لميياالخطردابهة،ا)صلاجقة

،والشامواطزيرةالموصلالمحا-!نفيالأمراءمنعدداَتفمالأحلافهذهوكانت

محظمفيقيادحممايتولونالموصلأمراءوكان،فارسبلارأمراءوبمض

بياقامعديدةمحاولاتالمر-لمةهذهش!دت؟.ادلاجقةمنبأمرالأصيان

صدوردونالأهـراءبمضمعبالاشتراكأومنفودينالصليبيينضدالأراتة،

فيههمى،دورا4َالأراتةلهباطا)تينكاخاوفي،ا)ملأجقةمناليمأوامر

الزا!ف.الصلييالخطرمقاومة

قلة-ةمحليةفأظرووابزيرةالثامفيالأولى"الصليبا)طلاثع3تجا

والتمكينالم!الينعلىالصلميد!ناز-صارفيالأساسيالدورلها،كانمضطربة

فيوطرابلسوالقدسوانطاكيةالرهافيالأربعإماراتهموتأصيس،هناكلهم

تآشوحدهاا)قا))ةوىا-إبما)صليبيينأنولو.الزمنمنق!هيرةوترة

هذهول!ن،المنحلقةفيالأحداثمجرىلتفير،الشامبلاديالسلجوقي

ودقاقرفوانولديهبيننشبالذيالصراعبلجبتمزقتأنلبثتماالوحدة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والتباغض،بالحسدجميمأيتصفونكانواالذفي،ا!ليينالامراءمن7خروعدد

.الحاصة)1(مصالحهمتحقيقمنتمكنهمالتيالومائلكلواتباع

التوسع.خلال،الجزيرةمنطقةالىالتر؟نمنكبيرةأعدا!قدوموكان

مابببالمنطقةصادالذيالاضطرابنيالأماميةالمواملمن،السلجوقي

منقوا!مءنعرفوما،والمهالكافاطراتفيرغبةمنهؤلاهبهاثتهر

وعشملكاهشدةأنإلا.الياسيةوالمطامعقرارالاعتوعدمالتهور

التمزقولكن.الزمنمنفترةهؤلاءمطامعب!يقافكفيلةكانتالسلجوقيين

لزعاءأ،ح،(م59ءا-4885)عامتثشمقتلبمدالشامأمابالذي

،اصتقراروعدممنتنافسصابقأعليهكانواماإلىوأعادمواسمةحريةالتر؟ن

إسماراتتاسيسمنهمالكثيروناصتطاعصقثلاثةأوسنتانتمضولم

لابمراعاللاجقةسلاطيناذشفالمنكبيرحدالىافادواوقد.ا12مستقلة

الىأدىمما،وعدبركياروقبينحدثالذيذلكوبخامة،حلقاتهتنتهي

الذينالصليبيينعنذلكيفبو!،المحليينالامراءع!الفمليةسطتهمإضاف

الذيالحدإلى"بمضأبمضهمبقتالوملوكهالاسلامعساكرانشفالأرأوا

،1،1والالأ-وتمزقتالأهواءواختلفتالآراءبالمسلين-فيه-تفرقت،

أمدافهم.لتحفيئالفرصةالصليبيونلاءهوًاصتضلثمومن

الفوضىإممارةفيعاملأ،الأراتقةرأسهموقى،وقادغمالتر؟نكانو؟

Gibb,Damascus.022)1(انظر chronicle of crusades, P

،33-22ص1--ز.الصليبيةرالحروبالأو!الثرق،الربنيالبا،ال!يد(2)

23,.Ibid.P

.(القاهرة-الاصتقامةطبمة)8/122الكامل،الأثيرابن3()
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التنالرئيسيةالةوىمن،أترى-!ةعنكانوافإ!م،ا!(المنطقةفيوالانقسام

،ا)شامبلادأقدامموطاتأنمنذ،عليهموالةضاءالصليبيينلمجابهةسهت

الخطرلمجاب!،3مهدفR.ةJواالمسد!نالامراءبعضلنداءاتباست!،بتهموذلك

أنطاكيةصا-بلياءياسياناستجابمنأولأرتقبئسقمانوكان.الصليي

!وبحلبقواتر!-بةتو-4إذ.لهاالصليبيينحصارمنالاولىالايامفي

عامصفرأواخرفيرمt-إلى3وهزمتالصهليبيينمنقوهفلقيتهم،أننلاقي

حلبأميررضوانمنكلاصتبسالمنالرء3على،(م8901هـ=)191

-لمبإلىمؤلاءتراجعثمومن.أعداؤ!)12بهاشثدالتيوبراعتهما،وسة،ن

وهكذا،الأرمنهنالمنطة-ةس!نبمساعدةالصليبيينبيدحارمصقو!إثر

ادلميينللأمراءانأت!ذلكوكان.)3(أنطاكيةتطويقمنالمفيرونءكن

واليكربوقابقبدةصلفأفشكروا،المنطقةلهتتمرضالذيالخطربحةيقة

.الاولالفصلانظر(1)

.125صالاولىالصليبيةالحروب،حبث!حن2()

مزاف،المقدسبيتاجوحرالفرنجةefأ.261-521ص،ا)-ابقالمصدر()3

.95-85ص،حثمط-نrجمةش.كلول

,R.Grousset. Histoire des croisades. 86i1

27,.Stevenson,The crusaders in the East. P

إزاهسلبيأمو-فأالبدءفياتخذسقمانأن(9/43الصليبيةاطروب)،العرينيويذكر

نأماول!3،شيزرةلمحاءسبانوإغيرفوانمع!ضجهأكانإذ،لاْنطاكيةالصلمييالفزر

اضياءنوعدراوفهم!ةفيالاضطرابدبحتىأنطا؟يةمثارفالىا)!لميبيينبر-ولحمهوا

أطماعهصة،نووجه،13كأالمدفاعأنطايةالىعيانوياءيحلبالىرضوانفماد،هدفمالى

يصصباهأنكلبافوياغيرضوانتحريضحاول،ذلكمنأكزبل،بكردوار!للاصذلاه

حقيقاةسةكانسهىلماذا،الأولالة!لفيأوضحتوةد.اصليدييامنالمفيرين؟مريحةلالاوأ

ألصليبيين.ت،لكلحرصهرغمالهدفمذا

202
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تكين،طة،ب!4وأ،تتشبئودقاقأ،رتقأبئسقمانضتم،ا)صلروقيالموصل

ةضه،،سنصارصاحبشاهارسلانو،-صصا-بحسينالدولةوجت،ح

إلىالمض-الة-4القواتوصلتوكأدص-،"أنطاكيةصحا-بسيانياغيعن

اتا)ةوةمح!،ءس!م،3،الاستيلا?دمنتمكتواقدالصليبيون،كانأنطاكية

لدك!الوالاصوالأةواتقتَتإذثمارهيؤتيأناطص،راءتوكادالاصلامية

ؤلم"البلد!ناايخر-والأء!انمنهرطلهونكربرقاإلىقأرسلموا،جمأالصليب

.")9(بايىفإلاتخرجونلا":وقالطلب!مإلىيجبهم

إءفابهم،الىأرتورممبرهعلإثمحلفائهتجاهالأميرهذاعيرةسوءأنإلا

راحأ=هـى-ع-4ومن.12تالااةاددهعندعنهالتخليانفسهمفيفأنهروا

نأتوجيماتهبةضلاستطاعتا)قيالع!إيبيةللقواتالنصاثحيةدم(بوههيند)

كربوةانائب!ام15ا)قياد،ولةو!صذ)ك،المسدون،،قامالذيالهجومتحبط

ا)صلميديخاروحارزةهتوبيأ،مصكر!)3(لمهاجمةأنطاكيةداتلمن

إلماباط-إ%ةوسفهر-إة،تماسكعلىالإبة،ءءإولةفيكربوةافشل،الممنوية

د!ثقأءيربدقاقأدكماممابدثماالرسلفترددت،صلبأميررضوانماعدة

نأءنفضلاْ،رضوانلأض،داءا)5!نيكت،لماكانالثوكورهLفأنالى

،3423-ث؟صمختمر،ا)مبريالن!3.9-01/301الكاءل،الأئيرارن!1)

72صا)فرنجرةأسال - 7 N.

272,.CambridgeMedieval Histiory, vol.,5 P

238..S.Runciman,.A History of the Crusades, Vol. ,I P

،42-5194ا)هبراخلدونابن،309-01/201ال!مل،الأثيرابن(2)

214صالاولىا)صلإبيةاطروب،حبىْ!،387

ءنة1/412الصليبيهةاطررب،العريني)3(

086-08.Anonvme,trad. Brehier, Pا!ا!أاىح.ا
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بإم!نهليسأنهوأحسالأراققةيكره(كانالدولةجناح)حمصأمير

كثبءنتجهبليردمثقالىالمودةفيدقاقرغب،؟ممهم)11التماون

.(T)أكبيرقلقألهصببتوالتيفدطينفيالفاطميينتحركات

حيثأنطاكيةأسوارخارجالىالتسللمنالصليبيونتم!نذلكوخلال

-،قوادهممظمانهزمماسرعانالتيالاصلاميةبالقواتوالتقواهناكتجمموا

Z.لالقاومجالثمةيبقلم-!يقات!نوكربوقاالدولةوجناحسقمانوبقي

.)3(الانسحابفأثروا

حالهاستةقبلا)!ملييالخطرمجابهةعلى-رصهمدىسقمانأظهروبهذا

ا)قيالو--دةلةالوبباعتبارهالاسلاميالتحالفتماسكعلىالإبقاهفيورغبته

!ذاكربرقاة-ادةةصلولكن.ابدردللخطرالةصديبهاالمسدونيستطيع

أماماطردقاوذحتبالتمزقأ!ابته،الشخصيةالامراهوأحقاد،التحالف

.Groussetop.,.36129،401/1الحلبزبدة،المديمابن()9 cit

.241صالاولىالصليبيةالحررب،حثي

(Runciman,op. cit., vol. .I .P .246 (T

،243-143!ساءةءص،ا)مبريارن"301-01/202ال!ءل،الأئيرابن)3(

ررقة(المضطوط1)قم)الأءلاق،صْدادابن،831-2/331الحلبزبدة،"مديمابن

إتتباا)خحت"،ابنعنهونةل،431صدمثقتاريخذيل،القلانيابن"258-ول925!

ابن،464-24،387،634-5/94الحبر،خدونابن،692-592ص

،38ث-3!981حلبآريخ،الطباخ"481-94ْ/9هالزاهرةالنجوم،برديتفري

كلخطوطة)الجانعةد،البفي،(ا1/3/332َنحطوطة)ء-انالزةآمر،الجوزيبنعبط

63145-45)،

284/1,,.Runciman,op. cit

492-284.ambridgeMed. Hist., vol. ,v PP؟

؟02
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تشكيلمنالمملونالامراءيتم!نأنفلا)صمامنينفوذلمليثتواالصليبيين

.وحالسروةدممبوجهللوتوفجدردلمحالف

،وا؟زيرةالشامفيالاولىالصليبيةالانتصاراتموجةفيالاراتقة-سر

وأقامبورليبرلدوينءلميهااصولىاقيا،صروجوهي،ا،!مةمماقلماحمدى

أس،ءاتياالاررةجابهرامبئباكنذاكآيرممهاوكان.\(!ممريةحاميةبها

منوتم!هـيخهالرهاأمير"م!تبإلىأملهاددعالذيالامر،الرعيةوظلماكدبير

ابدردةا)!ليبيةالامارةطبه+ةودرك!بلكأنويهدو.عليهاا13الاصتيلاء

إليهفأر-ل،إة،مريناأصدصوىليسبلدوينأنواعتقدا)رهانيقامتالتي

المفروفةالفراثبدفعألبراالذيئا"ربامنءمموميهفدالمسطءدةمنهيطلب

اًهلهاؤخاف،اطصارعددمعسروجعلىدلدويئز-فثمومن.عليم

ابزية.لدفعواسفدادمالمديخنةزسليمفيرغبتمعنرملوز"إ)يهوأرعلوا

نأفي!شكُولا،)3(إمارتهإلىوأف،فهالموتعهذاقىبلدويئاستولىوهكذا

.14)ا؟ديدةةالامارلهذ.ومؤءخأ9الرهالفضحمتممأ-اءسروجعلىالاستيلاء

،المجاورةاطصونبمضعلى4ميطرؤفرضأنالصلإ!القاندان5لبثماثم

الىطر،ة+،اتحضذتاقيا4الرئيسبالصايبيةبالهلةتصلأن4بإم!ذءداوفيا

الذيبيينالصب-ممنونيستاوالره!نيالأرمنأخذماوصرعان.(5)الةدس

)9(023..Runciman,op. cit.,,902/101، Calien, la syrie du Nord, P

.(آ33مخطوطة)الاْعلاق،شدادابن(2)

(3)45,-444357,--356.Albert'd Aix, Hist. occid. 1. ,Y pp

.18611الملي!.ةالحر؟"،عاشورالفتاحءبدصيد

الابق.الهامْىانظر()4

(5),op.cit.. .3 023i902/1.!ع،ا!!بم,,.Ruuciman,op. cit

عن=تخنهلفروايةأوردالأثيرابنأن(9/186الصليبيةاطركة)عاشورويذكالر
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موامرةتدبيرالىدفمهمممما،لد!ممألوفةغيرجديدةنظمأعليهمفرض

ا)ةوىصائرمنإليهمأ-ربالأراتقةأنووجدوا،الحكمذللثمنللت!لمص

امرةاإؤذه5لكنو.المساءدةعلىللرصولاَسسفاتصلموا،لأخرىاالمعادية

.(11(م7-901هـ-194)ء،مةإس-(ر(lءةماؤهازوءوةبأ--طت

**كأ

وتم!نتا)قدسإلىذلكًخلالاتجمهتقدالرنبيةالصايبيةاطلةكاذت

،نكساءلأنولنا.(م8901-2905)ا)تاليا)مامفيعليهالا-لميلاءمن

اطقواكالقدسفيالميحيينإزاءالدا-لميةالأراتةةدء(سةكانءل،هـا

عْيرأومه!اشرةتأثيرات،ا)ةإطب!نقبلمناصيردادماقبيل،بهاالمحيطة

الحركه؟ر)كهدفهيالقدسأنباعتبإر،ا)!لميبيةاطركةصيرفيمبافرة

،تم!عنالذيأرتقعهدفياضطهادأييلاقوااا)قدص!--يأناطةيةة

القدصفيمتظمةحكوهـ4تثمميلمن،السلجوقيتتثى!صلمطانهب،ءدة

بطريرككانذالمثوتلال.المنطقةبودالهدوءوكان،اديش-!نعدا.تجنبت

ا)قسطنطينية،نيأوقاتهممظميقضيوأ-ذتردًالةدسقدالرومأرثوذكس

وبينبينهو)نما،وبلكبلدويئبينيكن!سروجكل"صراعأنوهيادارقة"روابات=

اثرالصليببونواستولىهزمولكنها)!ر؟نمنكبيربجيشالرهاغزوحاولهـذاوأن،سةممان

السالفةالرواياتمعمنجمةتاقاهذهالْاثيرابنرواد"أناراقعولكن...صوج!لذلك

يئيروإنما،بلكُمنصروجبانتزاعانتهتوالتيااعالهسشالاولىالمرحلةالىف!ايترضالاْنه

ء،ابم،فييةحرأندوت،الملب-ييمن-بدؤذ-سروجرستردأن-،ولمةممانأنالى

.251-151صوانظر.بالفثلباهتءاولتهل!نو،الرها

(1)443,.Albert'd Aix, op. cit., P

285,.Guillaumede tyr, (Recueil des Historiens des croisades, occidll) P
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أوضاععلىالبطريركاطمثنانإلىيشيرمما)11أنطاكيةفيرفيقهمحلهوحل

كانوكذا.ا)ة-طنطينيةإلىالانتقاللهتسنىبحيث،القدسفيالمسيحيين

المسيحيين،اطجاجمن،خاسةوأرتق،عامةالشامفيالسلا-قةاطكامهوقف

الماليةالمواردمنالاستفادةلهمأ-،حتةواسهبدرايةالحكامهؤلاهتعفقد

منهمتبدلمولذا،صموبةدونمااطجاجزياراتعليمتدرهاكانتالتيالسلة

احتلالإثرت!صهدلمالقدصف!نثمومن.الموارد)2(هذهإيقاففيرغبةأية

ممى،المكسملى،للسيحييناستفزازأي،التاليةالمقودوطيلة،لهاالأتراك

،)3((م58501-780)عاملهاالاغريقاصتلاللدىأنطاكيةثهدت

كان،الفترةزإكفي،مشاكلمنالصفرىو3سياالشاممسيحيأصابماوأن

اضيادءلىدليلأيمايوجدولا،والبيزنطييناللا-قةبينالصراعبسبب

.لهم)"(اط،فمينلالسيحييناللاجقة

أح!احقالقدسحموإيلغازيسعمانابناهوتسم،أرتقتوفيأنوما

ولذا،ا)فاطميينالىا!لدينةإعادةأجلمنالمسيحيونيحيكهامؤامرةبرجود

وحينذاك،القدص)15خارجا)قس!منكبيرعددبنفيقاهـاأنلبثاما

/الةدسمنالأءلىومجلسهالأرثوذكسبطريرك(حممان)سعيمونانس!ب

يهترفةلمالبطريركهذاأنءنالرغموءلى.)16لهممقراَقبرصواتخذوا!اث(

(1)097-7876/1,,.Runciman,op. cit

)3(78/1.Runciman, The pilgrimages, setton, .A History of the crusades

)3(926,CambridgeMed. Hist. vol. .v p

4()193..Thompson,Economic and social history of middle ages, vol, lp

)5(78/1.Runciman, The pilgrimages, setton

)6(222.97,-78/1.Runciman,The crusades
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محما،التماونعلىوافقأنهإلا،ال!ثوليكيةال!كنب"بتقاليداع!ترافأكامثى

أنه؟،الصليبيةالهلةعنتقريراَ،ا)صليد!ندةا)ظبمضمعبالاشتراكفصمث

قلإصمنبمثصق،مجاعةمنالصليبيةالقواتلهتمرضتبمايسمعماكاد

-يموتان!،بأنا)ظنوأتلب.1(االمؤنمنحاجت!اعنيفيضمابكل

قطالذيالاضطهادبحجةلهمقراَتبرصواتخاذ،القدصمنالأعلى"ومجا

هـكاتالتصءلى--ةال!ةالسرعيةالصفةلاضفاءحيلةصوىيكنلم،بالمسيحيين

ابح!!ن،اطجاجطقالذيالأذىأننلاح!أنويجب.الأولىالصليبماية

الاولى،بالدرجة،ءصدرهيكن!الصليبيةالحروبلاشمالذررمةاتخذوالذي

بينالمراعظروفءنصادراَكانصابقدرالقدسفيأرتقأبناءسياسة

اتطاعاطجاجمنالقليلأنبحيث،الصفرىاَيافيوالبيزنطيينالأتراك

الأرضهذهالىالوصولتطعلمأنهإلىهذا.المةد-،الأرضالىالوصول

الأولروبرت؟-مل،المسلص،ارر،ء-،تإلا-الف!راتبمضفى-

المودةالىونال!ميراضطروقد،(م9801=4825)عام(الةلازدري)

المسب-!نإط%،جالأراتقةا-خكاكأنإلىيشيرمما،)2(غايتهمببلفواأنقبل

.ممانوهـ،1!ااَأمركانبل،اكطإقواسعدممنلم

""

1()222/1.,.Runciman,op. cit

(Runciman, The pilgrimages, setton .78/1 (T

2!-26صالدبنملاحالضاصر.ذلمه-كاقدري:انظر.عامةر!ة،اطجاجعن3()

4!-اطروب،صبثيوصن،وهـواءصهما LABر،،2-69صالاولى

iuneyer : 15 vraiei!011لةلأخا E

01113()101ارماءاأ."ا)741-، cur Pierre،ملle

-581صاطاكلسالجزء.قهامر.م.جاد)ءدإ("ها)،ريخالمليبيةالحروب،وسيفنى

181.

.أعلاهRuncimauوءةالة
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ةافاد-!اللخسارةترفتالتيالإسلاميةالةوقأواْلمنالأراتقةكان

الاجراءلاسترداددطه-ونكانراالفاطميينأنوذلك.الصليبيةالحركةبسبب

علىالصليياله!وماستغداولذلك،فدطين"وبخاص،الظمنيفقدوهاالتن

المشتركا،أهداةم-ملترةيقالمفيريئمعالضحالفلواوصاو،ال!ثامسواحل

،(م؟5-290.89)عامأنطاكيةأمامالصليبيينممسكرإلىسفارةفأرسرا

،ا)شامفيالسلابمقةاص-لاكاقف،معلىالممليتضمناقتراحأعليهمعرفت

وبضمنهافلسطينللفاطميينو!حون،الشاموثهاليأزطاكيةللصليبيينفي!كون

وأرسلا)صلميبيينهبلمنبالفةبحفاوةافاظمياالوفداسضقبلوتد.القدس

)11ءالطرفينبيناتةاق/،بىحميأييتملمأنهإلا،مصرالىوفداَبدورمهؤلاء

الصليبيةالحرب،صببتهالذيالاضطرابالفاطميونأمشفلفقدحالأوعلى

)12.اتقةالأرمنالةدْسازيزاعمنتمكنالذي،الأفضلبقيادة،قوا!موأرسلوا

يفكرأنالمستبحدمنلكانالاولى"الصلميببالحلةلولاأنهالمرجحومن

ثهالفيالتر؟نيةالقوىأنذلك،فلسطيناستردادعلىالاقدامفيالفاطميون

لمولدا،الفزاةضدجبهةإقامةو؟حاولةالصلييبالغزوان!ثفلتالشامبلاد

أن؟.الفاطميينلمحابهةالقدسفيعهمأبناءإلىنجدةإرسالمنيتمكنوا

نجسبب،ا)قدصعلىهجومهفيالأفضلفحلهماج!ممناستفلواا)!ليبيين

9()Grousset, op. cit., 83/1 - ,85 Runciman, op. cit., ,023/1 Stevenson, The

26/1.rusadersِء

وانظر،95صالفرنجةأعال،حبثى،442-2ث9/3ا)مليبيةالحروب،العريني

.135صدنق،القلانيابن

،()Grousset, op. cit., 83/1 - ,85 Runciman. op. cit., ,023/1 .c Cahen, The

.Turkishinvation.6.1/1؟ settan

.732-61132الصلميبيةاطركة.ماضور

.القدساسردادتفاصيلكلللاطلاعالاولالفدلوازظر
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.(1امنهزمأمضىمنإلابلمو!

إ!رةعلىبورليبلدوفيأغار(بم2.؟1=ء694)بمامينذلكوبحد

والأغنامالماشيةمنعدداَوغنموسبى،أمرائهاأحدوأسر،الأرتقيةمارديئ

إره،بهوالهجومهذامنبلدويئهدفأنالظنوأغلب.)2(والإبلوالخيل

،الهجوممنبدلاَدفاعيموقفاتخاذعلىإجباردمونشاطهممنواطدالأراتقة

.الصفرىآسيافيالصليبيةبالمواقعصلتهتعزيزعلىالحملعنفضلأ

اشتركأن،(م1539=794)التاليالحامني"لبثماسقمانولكن

لهابهةقويحل!بتش!كيل،الموصل!!ا!ج!كرمشالدولةثهسمع

وكان.الشامالصليبييندخولمنذللأراتقةالثانيالتحالفوهو،الصليبيين

صراتعلىالاستيلاءوعزمهم،اصليبيوناأصرزهاالتيالسريحةللانتصارات

الصراعفرصةمستغلين،والثاموالجزيرةالمراقالاالطرقمفرقكلالواقمة

الصلقطعمنالموقعهذاعلىالاسلتيلاءيمنيهممافضلأ،)،(المسلينأمراهبين

لمهاجةفرمةالصليبيينوإءطاء،والساموالمراقبلاد.فارصفيإسلينابين

الحوامللهذهكان،)4(الجزيرة)قلمعلىوالسيطرة،الرهاوتأمين،المو!ل

والمملالقديمةخلافا!اوجكرمشسقمانمنكلتناصيفيالحاسمالأدرجميحأ

،ريخ،الطباخ،01/921الكامل،الاثيرابن،13"صد!صق،الملاضابن(1)

.1/938صلب

Matthieu'D.ول!3). Edesse, (Recueil des historiens des croisades, Doc
54.-53.pp

ح،ه!ملا9س!05504س!8(..393/4.حطهح!.ا!3!شس!4وله*،.23.04.(3)

Matthieu'D..ع."07" Edesse, op. cit

H.(؟) .S Fink, The Fondation of the latin states. in stcton, .A !+ story of the

938/1,.crusades

(4)42-04/11.,.Runciman,op. cit
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الاجماعالىيدعوهصاحبهإلىمنهماكلفأرسل.الصليبهثنتةدملإبقافسوية

صاحضهمنهماكلفأ%،ب،"وثوابهتمالىلثه4نفبذلقدأنهويماله"به

توجهماثمومن،تحالفهماعززا!يث،الهثنرأسعنداطابورعلىواجتمما

ثلاثةحليفهومعالتر؟نمنفارسلافاسبمةسقمانمعوكان،الرمالمهاجمة

الصليبيوندعمذلكوإزاء.والأكراد)2(والعربالتركمن)11فارسلافاَ

برهيمندرأمهموعلىأمرائهممنعددبقيادةحرانسوبوتقدمواوحد!م

وبينهم،باشرزل.-اآوجوسلين،(،نكرد)اضتهوابئأنطاكيىةأمير

مناَكبيروعدداَوأمراءما)صلميبيينفرسانضبموجيش،أنطاي،بطريرك

وقتبحدحرأنعلىيصتولواأنالصليبيونوكاد.الديئالور-الأكأمن

انفمالذي-بورليبلدوينبيننشبالذيالخلافأنإلاحصارمامنقصير

علىرايفرفععلىمنهماكلوإمرار،-وبرهيمنداصليبيةاالقواتإلى

بيناللقاهتمثمومن.صرانحمودعلىساءد،عاي!االاستيلاءبمدالمدينة

المس!ونأظهرصيث،شمبانمنالتاسعفيالبليخنهرعلىوالصليبيينالمسالين

عليهمالكرةالمسدونادفأء،فرسضيخانحوالصليبيونفتبمهم،الهزيمة

إمتلكات)3(.واالأموالمنكبيرةم!اديروغنمواا!ممحظمقو!وأبادووهزموهم

رقموهو،رجلألفبثلاثينالمسلينقواتعددقدرتالصليبيةالمصادرأنيلاحظ(1)

المليبية،اطركة5عاضرر.الصليبيةبالجيوشصلتالتيالهزيمةتبريربهةمدربما،فيهمبالغ

،404-9/1رقمحاضية

Albert.ا)!.".!.615وا،نظر 'd Aix, (Hist. occid

.041-09/136الكامل،الأثيرابن(2)

ا،t.-09/913ال!امل،الائيرارن،301صدمثق،القلانيابن)3(

،(172صالمنتورالقم)آمد،ريخ،النارقي،949-2/841اطلبزبدة،المديمابن

-،(822-12722سفتها14الندبوأ،!آ71ب61مخطوطة)قعلالأا،ادشدابئ
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وأحرجها)1(.الاوقاتأصعبفيلللاجقةإرباكمنالهجومهذااليهأدىما

معاستب!تالتيالاسلاميةالقوىأولىالاراتقةكان،التاليةالصنواتوني

=94،5)ء-امأرتقبئسقمانقامإذ.وابزيرةالثامكاليالصليبيين

يدفوشيه)نذاك2يحكهاكانالتي،سروجلاسترجاعبمحاولة،(م0011

ديارفيالمضتثصرةقواتهوحشد،الرهاأصيربورليبلدويئفرسانأصد(ضارتر

شاركرديوفوشيهبلدوينلقتالهفتصدى،الاولربيعفيهجومهوبدأبكر

مصرعه،ؤوشيهولقيسقمانفهزمهما،والصديبيينالارمنمنالمولفةبقواثما

منالمساهـفىةليطلبأنطاكيةالىئممنواتجه،الرهاالىبلدوفيوانسحب

مسيحيوبهااحتسالتيسروجكلصصارمالاراتقةفرضذلكوخلال،،ن!كرد

فترةلاصمارفصمدتاللاديخاأصاقفةرئيسعنم!الدفاعوتولى،المنطقة

مننجدةمنءلميهصصلبمايمودأقخلالهابلدويئاستطاع،)2(طويلة

!زمواأنهؤلاءكادأنبعد،بالاراتقةالهزيمةيلحقوأن،أنطاكب،

لورةعلىبالقضاءبلدوفيقامثمومن،التر؟نمنجماعةهربلولا،الصليبيين

أموالهمو!بحريمهموصبىأهلهامنكثيراَفقتل)13،المدينةفيالحربالأهالي

.Grousset,op.,1ص!85)9(0 cit

.991-1/891الصليبيةاطركة،عاثور

1صدمسْق)القلانيابنأشار(2) ، A)ومنمروجكلالاسثيلاهمنثمكنسقمانانالى

وانظر.أعدائهبأيديالقلمةوبقيتالمدينةكلالايتول!أنهرالواقع.الصليبيونهزمهثم

.(2436-9/3مخطوطة)الزمانة7مرالجو،ي،بنعبط

)3(37/11.,.Grousset,op. cit.,,393/1 Runciman, op. cit

المكل،ضلدونابن،138صدمحق،الملانيابن،1912!.الكامل،الأثيرابن

اطروب.المرينى(.27ث3-1/3نحطوطة)الزمافة7مر،الجوريبنجط،5/493

.4؟7-1/614الصليبية
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الجبمالأحدخلفقدممنا،نكرداختهوابنانطاكيةأميربوهيمندوكان

هزيمةشاهداخرجاما،القتالاشتداذاظهورموراءمنالمسلينليأتيا

المسموتفته!ماماربينتسللاحيثالليلإلىفأقاماسكرمو!برفاقم

الرهاإلىالفرارمنماق!كنابينها،اَكبيرعدداَأصحابهمامنوأصواوقت!ا

قوادهمنجماعةمعانهزمقدبلدوفيوكان،فأصاو-وصلينبلدويئأما

-قانقواتمنتر؟نيقاثدفلحقهم،الأوصالفأعاقتهمالبلإخنهروخاضوا

قواتأنجكرمشأص!،برأىوعندما.سقمانالىبلدويئوحملوأسر!م

يأأ:لجكرمشقالواا)!ليبيينغ!ائممنالأسد-!مةعلىاستولتقدسقمان

وحستوا،دوننابالفنائمانصرهـواإذاالتر؟نوعندالناسعندلناتكونمنزلة

الأميرواختطفواأصحابهد!ضجكرمشفأرصل،بردويئاختطافله

المصكرعنغائبأوكان،حدثبماهذاعلمفلا،ضمانممسكرمنالصليي

لا5:لهموةالفرد!م،للقتالأصحابهوركبالأمرعليهشق،ذلكخلال

وأخذ،بقواتهرحلثمومن.،بالمسلينا1(الأعداءبشماتةغيظيضفاءأوثر

وجمل،3خياوأركبمألبست!مأصحابهوألبس،ورايا!ماصليبييناسلاح

نأمنمظنأمنهاالصليبيونفيخرحلكردلار.شمختاْاقلمأ-ْ .-سلى.-هصصور!ا-

تم!نوقد،-صو!مءلىويستوليسقمانعليهمفيقضيانتصرواقدأصحابهم

،برديتغرممطابن،664-993،564-07،893-1596المبر،خلدون-ابن

91حلبآريخ!1)طباخ،819الزصانة6مر.الجوزيبنصبط،51881الزاهرةالنجوم

.1/538المليبيةالحروب،المريني،293-393

.Grousset, op. cit., ,604-404/1 Runciman, op. cit.. ,43-04/11 Albert 'd Aix

uillaumede.حيه!ه. Tyr, op. cit., pp71آ1،أ.op.cit., p

111..1!احا!ه.938/1 stateماكFin !. The

0Nال!هـل"الأثرابن(9) 4 0 +- N ، 9 / N.
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إلىص،رفةدجكرمشأسماالمنطقةحصونمنعددعلىيد.وضعمنبذلك

عثسرخمسةوصاصرهاالرهاإلىتوجهثمومنأصحابهْأحدفيهاوالابحران

فماداهالزمنمنفترةوبمد.بلدوفيوممهالموصلالىبمدهاعاد،يومأ

.)1(المسلينمناَأسيروصتينوماثةالمالمنبمبلغجكرمش

فقد،-"الأ!منكهلمرمستوىعلىنتانجعن(البليح)معركاتمخضت

نحوالتفدمفيآما!-معلىوقضت،الثرقصوبالصليبيينزحفأوقفت

فيبوهيمندءطامىحخيبت،؟الجزيرةإقليمعلىسيطر!موإتمام،العراق

شجمت-؟.'ryةكبيردولةالىأنطاكيةإمارةوتحويلحلبءلىالسيطرة

سيريتابع.الفراتقربجيشهرأسعلىكانالذي،رضوان-النتيجةهذه

بحلب،المحيطةالصليبيينمراكزءلىالهجماتمنبسلسلةالقيامعلى،الممركا

علىانةضواالذينالمسلينمنأهاليهابمساءدةعنهايجلومأنخلالهااصتطاع

جأشوقويإليهاأهلهاوعاد،حلبأممالفأمنت،)13الصليبيينص!مهم

.)4(أنطاكيةإلىقواتهغاراتوامتدترضوان

داخلإلىتمد!ابلالحدود،هذهعنداطاحمةالممركةهذهنتائجتقفولم

-07،893-5196المبر"خلدونابن،9ث.-09/913الابقالمصدر(1)

،993

938/1,,.Runciman,op. cit.,,43/11 Grousset, op. cit.,,904-304/1 + nk, op. cit

238-237.,.Guillaumde tyr, op. cit.. pp.456,9- Cahen, op. cit

.)2(.Runciman,op. cit.,,44/11 Grousset, op. cit.,,704-304/1 Fink, op. cit

09!!/ا
Brehier,vieet..3315(اِ Mort de Byzance, P

وانظر:1ث9-48129الحلبزبدة.الصديمابن(4)

78..op.cit.. Pلأ!..!ع+7اهاو
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غدابلدويئأصفبمد.الصليبيةللإماراتوالمسكريةالسياسيةالتثكيلات

،الثممالفيالصليبيينالأمراءأقوىبوهيمنذأصبح؟،ا)هـهاعلىوصيأ،نكرد

المسألة،لهذهالمسلينإممارةمنبالرغمبلدويئافتداءمسألةأمل!لاماولذا

.)9(سنواتأربعطيلالأصفيبلدوينبقيوهكذا

بوهيمندمركزضمففرصةاسخةلالكسيوصالبيزنطيالامبراطورأن؟

يلتزم!أنهعنفضلا،لبلدوفيافتدائهعدمبسبب،للاننقادتمرضهإ!ر

هـنافاستفل،الكسيوسالبيزنطيالامبراطورمعءقدهاالتيبالمماهدات

بت!ثجيعحظيتوا)قا(النورمان)نحدقاقيةصكانبهاقامالتيالانتفاضات

منعددعلىبالاستيلاءالبيزنطيةالةواتقامتثمومن،12)والأرمنالبيزنطيين

البيز!طيالأسطولأمهم،؟قبلىمنءلميهااستولىقد،نكردكانالتيالمدن

إلىيضافوانطرطوس)3(الاذقيةابينالساصليةالمدنبمضعلىالسيطرةني

لتقديمقبرصفيالبحريةقواعدماستغلالمنتمكنواالبيزنطيينأنذلك

يسسكانالذي-الشديدبوهيمندعدو-ا)صنجيليلريموذدالمساعدات

لمالذيالوقتفي)4(الجنوبمنأنطاكيةgتحادطرابلسحولإمارةلتأسيس

اهمنة.هذهفيومساعدتهبوهيمند-لنصرةالقدسمنأحدفيهيتقدم

ضمف،والبيزنطييناإصلينمنبرهيمندتلقاهاالتيللفرباتوكنليجة

،،قواتمنكبيرلمددفقدانهإلىأدتالبليخمحركاأنعنفضلأمركزه

,Fink,op.,.938/1()؟ cit

)2(414.-413/10،Grousset, op. cit

(3)013"4.413/1-,414 Runciman, op. cit.,,46/11 Camb. Med. Hist. volأطأ

097-78.P..341 Brehier, op. cit., .P,314 Stevenson, op. cit., pp

,ink-9/683الصليبيةاطروب،العريني(،) op. cit., ,093/1 A vا*
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جديد،منجيثهتنظيمإعادةإستطاعتهيكنوا،ا،منويةروحهم7،روا

أ!دتارأنعليهفوجب،لأخداث4Iملأ-ةمنب!ارتمكنالتيبالسرءة

ويهرض-إزبكلمنبه4المحدالأ-طاروسطيهقىأنإمافهو:طريقين

إلىبودأنوإما،البيززطيينوبخا!ةأعدائهيدعلىوالتمزقلا-قوطإمارته

أتباعات-اروقد.)تصرباعليهتهودقد-دددة!لميبيةبدعوةلاقيامأوربا

،9(اإ!طالياالى،واقيأنطا!،حمفي،ن!ردءة،أنابثمومن،ني11:1الحل

إ،اا)شرقلصليبيىالرئد-ياءدوابأن(باصكال)البابايقنعأنهـإكواصتطاع

-ديدةصلميبيةحربإلىبالدءوةأمرها)بابافأ!در،ؤطيالبيزالاءيراطورهو

فيا)صلميبكنلاستقرارلوحيداا)فكانو5ا)قضا?ايهاأنوأعان،ريزنطةضد

دامدافض-ىإذ،اصإيبيةاالحركةتأريخفيتحولنةطةرمتبرمما،)2(الشام

ودأكد،الفرنجلمفامريالخاصةا،صالحيصبلفيبأجممهإلمسيحياله،!ومصالح

الحرببت!ولوذلك،واف!ة-قيقةأصهحتنحاوفهمأنمنالبيزنطيون

يمكنوه!ذا،الاستممارية)13الغر!!نأط،علترقيقوسيلالىا)صليب-ة

افطتطينيةاأصقطتالقالرابمةالصلإبيةلاحملةأساسأالمحاولةمذه،راعتب

.(t)(م،012-1065)بحدفما

أن!!اإذ،كذلكلرما)لإمارةبالفسبةخطيرةنتاثجالبليخلمصركةوكان

إثرأصابىاالذيلاضمفزظراَ،المسدينأيديعلىسقوطهاا-كالأوف-ت

.Runciman,op...،أح415/1-.416)1( cit.,,47/11 Grousset, op

.9ة2/6الحلبزإدة،الحديمادن

()2411.-041/11.Vasiliev,Byzantine Empire

()"193/1.,.Runciman.op. cit.,,94/11 Grousset, op. cit.,,416/1 Fink, op. cit

-()324..Ostrogorsky,History of the Byzcntine state p
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الأرمنجانبمنو!امة،الداخليةالمتاعبمنل!كثيرولتمرضهاالمعركةظك

مولَفالرهاويءئويملل،الصليياطممنتذمرمابدواماصرعانالذين

ت،إمالهىاوالأرمنيةالكتيسةمعالغربيينالصليبيينبتمسفهذاالأرمن

سراالاتصالالىالأرمندفععا،الأحيانمنكثيرنيرجالهمااضطهاد

.(1بالأكراك)

الاتصالبقطعالصليبيين!لمعلىالقضاءالىالبليخممركةأدتفقدوأخيرأ

الاستيلاءطريقعن،الصفرى7سياووالجزيرةالشامنيالاسلاميةالقوىبين

زيادةالىأدتالممركةهذهلهامهدتالتيالظروفأنعنفضلأصلب)12طا

بينوش.يمالذياثمتركعدو!مضدوالبيزنطيينالإصلاميةالقوىبينالتقارب

--،عنى--تمخضتالتيالنتاثجضطورةالقلاف!ابئأوضحوقد.الرصىشقي

تطفرو"*!وبه،dثيتهيألمللسلينحس!نأنصراَوكان،:قائلأالبليخمصركة

وأرهفتالمساليننفوسوقويتشوكتهموفلتعدثموقلتالافرنجنفوس

وأيقنواعليهمبالنمر)يناصوتبايثر،الملحدينومجاهدةالدفيلفرةفيعزاتمهم

.،)13منهموالادالةفيهمبالنكاية

يااَ%طيردوراَيلحبأق،جكرمشمعبتحالفه،لسقمانقدرومكذا

نصرأولالاسلاميللمالم،وحليفه،يقدموأن،الصليبيةاطروبلأريخ

،1/544"ملببيةكةالحر،رعاشو(1)

81.-08.Mathieu'd Edesse, op. cit., P

(Runciman,op. cit.,.44/11 (T

الممركة:لهذ.المباثرةءيرالنتائجبثأنرانظر.؟43صرمثقتأريخذبل)3(

,Vasiliev,op. cit., 041/11-,411 Runciman, op. cit.. 94/11-.51 Chalandon

418/1.,.ne،.!.246 Grousset, op. citصأAlexis Comn
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إسلامية،وأحلأتقيماداتلظهورالطريقبفصح،الصليبيينعلىحا!مم

بمودوددأت4التيا)ةياداتتلكُ،،الصليبللةوىايةالمتتاا)ضرباتوجهت

الأرتقيين،وبلكإيلغازيعبر،الدينبصلاحوانتهتادلمجوقيا،و!لآحا

الزنكيين.الديئونورالديئوس،د،البرسقيسنقروآق

يسحقاًن،(م3011-75!،)المامنفسفي،سقماناتطاعوقد

هذ.ر--ركحمعأنمىاإذ.الرتةكدفتواسبالرهامنخر-تم!ليبمايةقوة

ر-الماجتمعحيث،ءاردينقرب،المينراًسإلىاتجه-قماهدفهانحوالقوة

لاة!اء،سةكانبف،دةبريمأواتجهوا،ءةيلبنيمنوقواتها)"ة-ليبدرابن

ثمبدررنصا!خلالهأسر،الطهـةثنبيهطشديدةخالجرى!يث،ا)صليبمايين

.11؟ثير)-لمقمنهموقتلفانهز!واا)صلب؟-ينعلىالسوءداؤرةانقلبت

انتصاراتطت!ابواس-ققاقيالإسلابةاالأحلاف-ياس،على-قماناسخهر

صاحب"كلارفيالماكفررمندعوةتلةىأنفصاولذا،ارصيىبيينضد-إصت

قاصواالذين،ا)ص)يبيينفد)ة-دته،(م011،-89،5)ء،م،ليلمساطر

كتابأ،5دتجهزهووبيأ،لمموزت،صصقمارْ-ف-ق،اراسطرضدبروم

،الموتعلىأثرفوقد!هـيضأنهف-4يخبره،دم!قأمير،حينط"من

،1)صلميسبيون،عليمر-ةويخماأن،يحهيهامندمثقفيوليسصإتإنيخافوأنه

اطلعفلا.المديفةءنماالدة،عمرأفييهتمدهوبما،لي،إ)-وءيويصتدءهـ،

إلىالتوجهثمومن،دثقزصمعلىءإز!،ز-فهفيأءسعا)!،بعلىصةممان

78159الزاهرةالنجوم،برديتفريابن،8/09الزورانةمرآ،اجوزيابنصبط(1)

-971.
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ذفة-دونحالتالطريقفيوفاتهولكن.عنهاالصليبيينلاجلاءطرابلس

العلاقاتفيالأميةبالفةاتتأفيتحدثانالمرجحمنكانالتيالمشاريعهذ.

مر!وعندما.مأ15قياديأمركزاَلسقمانوتمطي،والصليبيينالمسلينجما

:وةالفامتنع،بكرديارإلىبالحودةأصحابهعليهأضار،الطريقنيصقمان

عنتثاق!تانيرانيولا،ءليهعزمتماتممتعوفيتف!ن..أسيربلا

فيسائراَثميدأكنتأجليأدركنيوإن،الموتمنضوفأالكفارقتال

،(ام401)68،5=صفر،فييومينبمدوترفيصرهفيتقدمثمومن،جهاد)9(

ب!هـ)2(.ديارإلىالأرنقيةا)قواتبصربةعاندأإبراهيمابنهفحمل

"*"

إيلفازيأحدماتولىقسمينالىصقماقوفاةبمدالأراتقةإمارةانقسمت

-!ن.!ت!ذاَالآفرالةصمصقمانفيداودوتولى،لهقاعدةماردينمتخذاَ

أهـ،،ا)صإهـبيينتجاهانمزاليةصياسةالأ%يراتبعوقد.له)3(قاعدةكيفا

مصيرعلىالحايممأثرهىاهـاكانخطيرةمواقفازاهملهف!نتإيلفازي

دقأر%حكانترأ!االأميرمذاسياصةتميزتوقد.الثرقفيالملييالوجود

صكلوهاا)قيأحلاؤثمفيالمسالينالأمراءجانبإلىيقفكان!ارةالنةيفه!نبين

.(6،1-01/5،1ال!مل،الأثيرابن(1)

بوأ.41!-641دء:ق،ا)قلافيابن،641-541ا/01ادابقالمصدر(2)

1ه/لمهالحبر،خلدونابن،032-2/922المختمر،االفد ، 4 6 8 ، 7 7 ماني،رV)ة-

,8Cahenص-(ريخ op. cit., pp. 241 - 242 ، 2 Vالزءانة!رآ،اءوزيبنصبطوانظر

دةمماندءوقعنتراجعماسرعانطفتكينأنالىليرحيث،(ب1131152مخطوطة)

إشكلة.اأ!تصةكانوفاةولكن،الرجوعمنهيطاباليهوأر-ل

.الاولالنصلانظر)3(
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بسبمابادرجمنضدهؤلاءجازبإلىيقفأ-رىو،رة،اصلإب!ناداب!4

ف!ادةبنفسهرتولىثالثةو،رة،4ا&لا-ةقبلصنلههرض7الذيالضةط

ا)صلمببيخما.ضدلمحلييناءلأمراا

بالتزام-!4(م1132-011،-5165-894)عامإيلغازيبدأ

بقيةإلىبالازف،موذلكا)صلميبيينقياهسةممانأ-وهاتبمهاا)قيادياصةنفى

(م6011هـ=994)صنةرءضانوش!د.جماعيةأحلاتفيإ-د؟ل!االأمراء

تمر،شبئابيوا-لمبأصرورفوانإيلضازيمماا-تمعإذ،لافالأح-اكأولى

إعلاتافرض،ةإر-!أمراءكبارأحد،!"إواب!ف°والأسنضارصاحب

ذإ،"انءذهأء،قتإرلمةازينظرو-كةولكن،ا)صلإ!!نعلىالحرب

للاستيلاءاإو!لآ-اج!عرمشضد-ك،مدبدؤواأناطلمةإءبةيةمنطلب

واةقهوقد.الصليبيينضدليةالإءكانيا!اوقوا!امنفادةالاتثمومنعلي!،

هذاأعاتتذلكبمد3بيفن!ث!بتا)قيالخلافاتول!ن،ذلكعلىزءلاؤه

.1(ا)صليبيينا!إلءن،موقتأ،النظرصرفتإليوباكالهدف

صقاوةير-،وليإدلفازياتصل(م6011-ء005)التاليالعاموفي

في-كرمشعلىلاةفإءالسلا-قةأرسلالذي،فاركمابلادأمراءكهإرأ-د

إيلفازيمعازفقومناك،سخجارالىابالانسبالىافطروالذي،ا،و!ل

وفاةإثرالموصلعلىا--ولىالذيالرومسلا.بقة-لمطإنأرسلانقأجطردكل

قلجعلىا)قفهاهتمأنماول!ق.أنطا؟يةلمهاجمةالتو-،ثمومن،-ممرمش

السلا%قةضدا)مصهيانإءلانالىازهسف-ق،الموصل-إوليودخلأرسلان

.032-31615المبر.خلدونابن،521-01/951الكامل،الأثير31ت(1)

.الاولا)ة!لوازطر
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.)1(أنطاكيةمهاجةعلىللحملإيلفازيمعاتفاقهوني

!مادة7خرإصلاميحلفتشكيلتم(م911ء=3055)عاموني

بناء،جاوليمحلصلالذيمما،السلجوقيالموصلآصاالتونتكينبئمودود

الأءير،اطافهذاضموتد.اللاجقةسلطانملكشا.فيعدمنأمرعلى

أميرالقطيوماع،ن،ا)تر؟نمنالضخمةتواتهشأسعلىتقدمالذي)يلغازي

لاعددنيالمسلوناجتمع5وهكذا،المتطوعينمنكبيراَوعدداَ،أرمينية

بمهابةمملياثمبدءعلى7راؤمواتفقت،)2(،الافرنججميعبلقائهيقوم

)3055-شوالفي،عليمونزلواإليها،فإتجهواوالاستيلاءعليهاالرها

القواتاحتشادأنباءوصلت"نوما.اطصار)13عليهاوشددوا(م9011

بملكيستنجد،الرهاأمير،بورليبلدويئأرصلحقالمليبيينالىالاعلامية

معتأمروبانه،أنطاكيةأمير،نكردبنوايايثكإذكان،المقدسبيت

الانتهاءبمدإلاالرهاأميرلمساعدةيتوجه!لجدويئأنإلاالرهاا14.ضدالمسلين

اليهاانضم،واصدةجبهةفيا)!ليبيينأمراءوتو!يد.بيروتاحتلالمن

وقواته،نكرديستدعيأنطاكيةالىأرسل)5(؟المسيحيةا)ءناصرمنكثير

،(ا)ممبرىالمطبمة)094619ال!مل،الأثيرابن(1)

014/41.,.Runciman,op. cit

.916صدءخق،الللانسيابن()2

ابن،551-309/،اطلبزبدة"المديمابن،الصفحةنفى،السابقالمصدر)3(

-311نحطوطة)الزمانة6مر،الجوزيبنسبط،5/999الزاهرةالنجوآ،برديتنرى

.(،1-،.\/مخطوطة)تاريخ،النراتابن.(ب265

(4)067..Albert'd Aix, op. cit., P

(5)..man,op. cit.,,116/11 Grousset. op. cit.,,453/1 Stevenson, op. citاRunc

88./
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تحه،علىحفاظأ،هذافاضطراسلينا؟(اضدالفاصلةالممركةنيللشاركة

ضخصثمو!ن،12ابرفاتللاجماعفارسوخسمائةألفرأسعلىالتوجهالى

منفتحرك،دصثقأميرطغتكينالىالأضبارووصلت.الرهاصوبالجيع

منالصليبيونيتمكن!الذيالفراتنحوكبيرةقواترأسعلى،ضمادً

15و.إليهالمؤدالمنافذسائرفيالاصلاميةالةواتطلائعلانتشار،عبور.

منليتمكنواأمامهمالطريقفتحقرروا،منهمالصليبيينقربالمسلونعرت

الحجةذيأواخرفيالرهاففا!روا.الفراتشرقيالممتدةالسهولفيلقا!م

للصليبيين،خدعة،صرانأرضني،وعسكرواام(ا01ء=بم.ه)سنة

منالهدفأدردًالصليدونوإذ.لايلغازيآبةنذاك7صرانركانت

التابمةالمواقعلمهاجمةرضوانتحردًإلىتثيمأضباروورد!م،اطركا)3(هذ.

مهاجمةجدوىعدمأيقنوا،فلطينلمهاجةويهـدًالممريين،لأنطاكية

منو)خلاءها،الفراتشرقيالواتحةالجهاتمنالانسطبوتررواالمسلين

وتقوية،للصليبيينالتابمةالضربيةالجهاتإلى(واليحاقبةالأرمن)المسيحيين

،بالانسحابالصليبيونبدأأنماولكن.للرها)4(الدفاعيةنياتالام!

وأدركتهم،إلرمفيالملوننهضصق،)5(المدنيينالم!مصيحييننقلوإتمام

واصواوأغرقوااوقتكوأ-دماله!مسوادمففنمواالاع!لاميةالقواتطلانع

)9(993/1.,.op.cit3حالعة

)2(88/1.,.Stevenson,op. cit

-51،/3اطلبزبدة،المد!ابن0795-916صدمشق،القلانيابن)3(

39..Mathieude Edesse, op. cit., p

)4(op. cit., /11.117 Grousset, op. cit., 1 454 - ,455 Guillaume de,ممهRunci

463,.tyr,op. cit.. P

5()88/1.,.Stevenson,op. cit
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إلا.الرهالحصارم!نيةالاسلاميةالعواتاتجهتثمومن،منهمكبيرأعدداَ

نتحها،عنالمسلينأعجزتبتموينهاالصليبيينواهتمامالمدينةهذ.صصاناأن

وصدثت.019(بلدالىكلعادثمومن،لمرافبتاإصلاميةقوةعليهافتركوا

فتخوت،أرمينيةأمير،القطيوسكانإيلفازيبينمثاحناتذلكخلال

بنبلكاخيهابئكلالأخيرفقبض،ماردينالىوهربصاكانمنابلنازي

)م!رقيمنالتحالفهذايخل!وهكذا.مقيداَ)2(بلدهالىممهوحملهبهرام

ميركلالسيءأ!رهلهمماكان،المسلينأمراءوبعضإبلغازيبينالأصتاد

الصليبيين.ضداطربيةالعمليات

5051111)عايخامنأتلوبحد = A)الموص!لآصامودودالأميرتامم

منأهرعلىبناهالصليبيينفدللبهاد3خراسلاميصلفبتكوفيالسلجوقي

الأمراءمنكبيرعددالتحالفهذاالىانفموقد.مل!كصثاهبنعداللطان

صاصبالكرديأحمديلوالأميرهذانآحاوابناالقطيسءكانبينهمكان

الأميرولدهعنهأيابنقدإيلفازيأما،إربلصاصبالهيجاءو(بومراغه

علياتهالتحالفهذابدأوقد.لم"مارتهالداخليةبالأمورلانشغاله(اياز)

الىابر*اثمومن،الفرات!ثرقيصليبيةمواقععدةكلبالاستيلاءالصءهـية

تلالىعنهماتحولوا،السابقلمحصينهاببب،(عيتهمفلالحصارهاالرها

هذاوكان،منهمالملونفيتمكنالفراتويحبرواالصليبيونليطمعباشر)،1

/9نحطوطة)تأرلخ،الفراتابن،917-079صدمق"القلانيابن(1)

04-1)t.

الابق.الهامثىانظر(2)

،88-5/78المل!،خكرنابن،89،-ا"1/،0الكامل4الالْيرابن(،)

,Stevenson,op.,و/214-31444.1 cit
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والقوتبالميرةابؤوالفرات!ورملدىا)!حليبيينلأن،اإسالينمنخطأ

وقد.علي!اا11يستولراأنالمسدونكادأنوبحد،ضمفبمدفقويت،ل!ها

وكانت،أحمديلالكرديا)ف،زدرشوةمنباشرتلصاحبجوملينتمكن

(.15rالأمرابقيةممارضةمنبالرغماط!قعنفافتب،4مهالقواتمحظم

،ببلادهأحمديلوطمعأربلمب-ةصاحبا)ةط!سكانمركماأنوصادف

اضنجدأنبمدحلبالىوالتوجهباشرتلتركالىالأهـهـاهبقيةفاضطر

رأسعلىجوصليناليم-رج-شباشرتلعنا!تمدواأنوما.!مرضوان

ألفمنيقربهـ،وقتلالمد!نءؤ=رةجة13منوتم!نفرسانهمنقوة

أقفلحلبا&لمونو!لوعندما.با)فنانم)3(مثقلأبلدهعادالىخم،رجل

الأهـهـاهاتجهالأسبوء!نعلىيزيدماوبمد،وجومهمفيأبوابهارضوان

،النممانممرةإقليمفي،نكردءلميهاا-خولىالتيالمواقعبضلم!اجمةوناكحالة

.اطلافاتبلجبتذكر4نتيريحقةوالمأ!مإلا،طغتكين!ماجتمعوهناك

جانبالايبقوا،وأ-ديلبرعقوتبمه،المودةعلىصكاناإهـضوحمل

ا)صليبيةابوشاجتممتذلكوإزاه.وطغتكينإيلفازيبئإيازصوىءودود

تجا.وعس!رواالمقدسبيتوملكوطرابلسوأنطاكيةالرماأمراء،ةيادة

صاصب،متقذافيةةإم،الطصيلنهرالمقابلةا)ضفةعلى،أؤاميهعنداإسد!ن

شاتمناوالطرفينبينفدارت،الجادعلىوتحريضمبالملينبالاجتماع،ثيزر

فحهل)4(الطريقنيالةطيسكانوتوفي،بلادمإلىبحدهاالمسالونانسحب

.2138الذهبخهر.الفزي(1)

51صدمثق،الةلانيابن(2) vمر،الجرزيابن،صبطT;536-08/03الزمان

122/11,,.Crousset,op. cit.,,465/1 Runciman, op. cit

(Albert 'd Aix, op. cit.. .! 86I. (r

ابن-جط،NA-17صالباهر،184-011839الكامل.الأثرابن(ث)

224

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


3ب!ربديارمرور!لدى،إيلغازيفلرقهم،رلاد!مالىءائدبئأصحاب

محخلاشهر--بأسرهتدسكانكانالذيبهرامفيباكأ-يهافييستنقذ

معه،ماءلىيستولواوأنغر؟ممأيهزمواناسضطاءواؤلاء5لكن.إيلفازي

.1c)أربلميةإلىء-يمر!استأنفواثمومن

دفالإسلاميةالمحاولاتهتجىاسلبيةبوادرإيلفازيمن-بدوالثالثةولالرة

إ-نوبالتر؟نمنةوةرأسعلىإيازةارأرسلأذ،منمالرتفملى،الصليبيين

مهاجمةإلى-أخيراَ-دفمتها)مثتصيةأطماء"أنإلا،هؤلاءقتالفيعنه

لهذهكانوقد.الفنائمءلىلا-صول،أميرهاوفاةمستفلأس،أرميزيةقوات

نمرتحقيقإم!نعدمعلىالمباشرأثرهاالأمراءبرمضقيمنالسيئةالبوادر

9-5/78الهير"خدونابن،63-1853الزمانة7مر،الجرزي= 2 ، AA،-

.الطباخ،2138الذهبضهر،افزي102،1االزاهرةْهالنجوم،برديتغرىِابن،394

،(41-1104مخطوعا")زأريخ،اتا)فرابن،214-11604-ابتاريخ

.00114,.Groussetop. cit., ,946/1 Fink, op. cit

المسكريةالمملياتبنهصهحضسايلغازيبأنالقولفي(2973/1)،البداكثير،ارنريخطىء

"تحالف.لهذا

88/ه"مبر.خلدونابن،184-011839الكامل"الأئيرابن(1) - AV.

12،-4 1r،

.Runciman,op.,.ه)1 cit.,,123/11 Grousset, op. cit.,467/1- cahen op. cit

263.-426

عنهنقلالذيبرديتفريوارن(8/37الزمانةمرآ)،ا؟وزيبنسبطمنكلوفيطىه

وعرضالقطيصكانلوفاةالتطرقعندمصطربةمهلمرماتإيرادفي(11502الزاهرةالنجوم)

هوالهـنةه"تتوفىالذي،انيذكرانفهما.ارتقبنسقمانوبينبينهتةريقهماءدمببب،صيرته

توفيدقمان(نوواضح،بالقدسماتأرتقواًبرهبكروديارخلاطصاصبارتقرنصكان

!ف.؟894عام
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معركةنيجكرمشوحليفهسقمانحققهالذيكذلكالصليبيينضدحاسم

الوقتفي،وصد!موعدمالمسمينتفككالأ-داثهذهأظهرتوقدالبليخ

لهلدوينوحققت،وتوبهالشامثهاليفيا)!لميبيةالةوىفيهتجمهتالذي

.يين)9(الصلبأمراء-إئرعلىالزعامةمننوعأالمقدسبيتملك

701113(عاممطلعوفي - Aaرأسعلىالثالثةللرةمودودتحرك(م

ترضتالذيدمشقأميرطفتكيناستن!طدعلىبناء،آخرإسلاميتحالف

فلسطينكانتولذا،المقدسبيتصليبيقبلمنشديدةلهجماتإمارته

وطغتكين،سنجارأميرالحلفءذافياشتردًوقد.المرةهذهالجهادهدف

الا!ماءكانالهرممنعشرالثالثوفي.إيازابنهعنهأنابفقدإيلغازيأما

منسل!لةأعقصت،شديدقفالبمدالصليبيينبهزيمةوانتهىطلإيةعند

وخمسينرمائتينألفمنيقربمامقتلعنأسفرت،ضدمالانتصارات

يأخذواالثتاءيلحلولبلاد!إلى،لحودةلحلفائهمودودأذنثمومن.منهم

نألبثواماالباطنيةأنإلا.القادمالرببعفيبهويحتمحوا،ألراصةمنفنرة

.)2(طغتكينبصحبةدمشقدخولهإكراغتالوه

Finط,op,cit.,/1)9(.ههـ

04Aصدمقهفيا!ابن،/0Nال!مل،الأنيرابن()2 - NAE%،

،خلدرنابن،ب2-2/93تتمة،الررديابن،238-2/237افتصر،الفدابوأ

.(67-1/66نحطوطة)تأريخ،الفراتابن،694-98،594-/588امبر1

127.-126/11,.Runciman,op. cit

485,--484/1,.it0حGrousset, op

!7،266-.Cahen,op. cit., pp

486-485/1,,.Guillaumede tyr, op. cit

801-701..Mattbieu'D Edesse, op. cit., pp

بنفهصضر)بلغازىأنالىآنيةالاضارةني(\!29/6والنهايةالبداي!)كثيرابنويخطىه

.المحاردهذ.
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:(م111،=8055)الصليبيايةمعالتحالفمرحلة

تميزتبالصليبيينعلاقتمفيجديدةمرحلمودودمقتلإ!رالأراتقةدخل

مجا!ةعلىعداالذيئالمسلينالأمراءمقاومةعلىسويةوالعملمعهمبالتحالف

الأميرعينملكثاهبئعدالسلجوقيالسلطانأنمنالرغموعلى.أعدائهم

،مودودمقتلبحد،الجهادصركةفيالمسلينقيادةليتولىا)برصقيسنقرق2

بل،السابقفيشأ!م؟كانممهيتماونوالمإيلنازيبزعامةالأراتقةأنإلا

الأمراءيناوثونراحواإذ،الصليبيينمنموقفمفيجديدةوجهةاتجهوا

لسحقم،يسمونبل،طريقمفيويقفونهؤلاءضدجهادمفيالمسلين

ا-سين.صروبهمنيوساندوما)صليبيينلى"فانصموموقفهمنيوتطرفوا

على-أنهإلا،السابقةالمرحلةفيإيلغازيمنسلبيةبوادرظهورمنوبالرغم

هذهقيادةفيابنهعنهوينيب،المسلينجانبالىقواتهيقدمكان-حالأية

.اتالتو

بينهنشبالذيالمداءالىإيلفازيسياسةفيالتحولهذاصهبويهزى

سلمياتهبدأوالذفيالجهادصركةلقيادةالسلاجقةعينهالذي،البرسقيوبين

هذااتباعوالى،الصليبيةا،واقعمهاجمةقبلالأراتقةبممتلكاتبالتحرش

عناعتقالهفضلأ،التر؟نمنبقواتهيمدهيإبلغازيتجاهالإرغامسياسةالقائد

إيلفازيأن؟.ا1(الصليبيينقتالفيءلنهأبوهأنابهالذي،إيلغازيابئلاياز

اغمهالذيدصثقأميرطغتكينوهوألا،الجديدةسياستهفيلهسنداَوجد

انتقامهمعاقبةفخاف،(م1113-7055)عاممودودبقتلالسلاضة

05ال!مل،الأثيرابنأ9) NA 9 / N5(ب-716مخطوطة)الأملاق5شدادابن

.09-5/98المبر،خلدونابئ
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.ا)!مليايين)1(الىوالتجأ

وكان،ةكثيرقواترأسعلى(م4111هـ=805)عامةيالبرصتحرك

ادفي.أهـراءمنعدداليهماوانفم،عدالسلطانبنمسعودالماكيصحبه

فاستنجدحرانماجم،لالوصل،ب-ةكانتالتيالأقاليمسيطهـع!أنوبحد

أهاليأحسفالا،البرسقيفدلمساعدتهيدعومالرهابصلإبيإيلغازييما؟ب

اليهم،الو!ولعلىواستحثوهإلبرسقيراسلوا،بذلكالمسؤولينوبمضالبلد

مارديئالىاتجهثمومن،)2(الأهاليبمساعدةعلي!اواستولىحرانالىفتقدم

وقد.إيازابنهمععسكراَمحهو!يرإيلفازيأميرمالهأذعنحمقفنازلها

هذاافطرمماالبرسقيمعقواتهإرسالعنالامتناعالبدءفيإيلفازيصاول

البرسقيء،درثمومن)3(.الصليبيينقتالفيالاثمتراكعلىوإرغامهمهاجمتهإلى

،وفقاطجةذيفيونازلهارجلألفعشرشسةرأسعلىارهااإلىماردين

مصممرفيالأقواتوتناقصجندهابذلهالذيإستميتاالدفاعأنإلا،عليها

وبمض،بلدهابتخريبقامأنرمد،الرهاتركإلىالبرسقياضطرتالمسلين

إعلانعلىالمناطقهذهأمراهبمض!لمما،منهاا14القريبةالصليبيةالمواقع

؟،ورعباقوكيسوممرعشماحبةكواسيلأرملرأسهموعلى،لهالطاعة

،01/981الكامل،الأثيرابن(9)

394,.Grousset,op. cit.,,494/1 Guillaume de tyr, op. cit., P

.(ب-ا1َ!مخطوطة)الأعلاق،سْدادابن(2)

1/97مخطوطة)تأريخ"الفراتوابن،51448الصبر"خلدونابنانظر3()

-08).

،09-1598الحبر،خلدرنابن،099-!01198ال!ملءالاثيرابن(4)

194/1,.Fink,op. cit.,,304/1 Runciman, op. cit.,,128/11 Grousset, op. cit

027.,294.Cahen, op. cit..-P
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.ممه"91التحالففيرغبتمعنالأرمنأعلن

جنوبيشبرتانمنطقةإلىتوجهالانتصاراتهذهالبرسقيحققأنوبمد

ذلكوأعقب،أبيهحضورلهدممنهانتقامأإيلغازيبنإيازواعتقلبكررريار

الىالتوجهفيإيلفازيفأسرع.بماردينا!يطةالزراعيةالمناطقبنبمالقيام

هذافاستدءى،سقمانفيداودالدولةركن4أخببابئللاصتنجادكيفاحصن

التةكا4الستأواخروفي.البرسقيللقاءممهمعوصارالتر؟نمنضخمةقوات

وتفرقالبرسقيبهزيمةوانتهىالفريقانفيهصبرشديدقتالوجرىا)طرؤان

الىأرسل،بذلكالسلجوقيالسلطانعلمفلا.الاعتقالمنإيازونجاةقواته

بحليفهللالتقاءدمشقالىوتوجهالتهديدعاقبةهذافخاف،يت!ددهإيلفازي

السلجوقيبالسلطانعلاقفتدمورتقدالآخرهوكانالذي،طفتكينوحميه

معفيهااتفقأيامعدةدمشقفيإيلفازيوأقام.مودودبقتلا!امهبسبب

بهم.للاحتماءالصليبيينالىوالالتجاءالسلاجقةضدالمصيانعلىإعلانطغتكين

يستجيبأنالبد!بمنوكان،محالفتهوطلباأنطاكيةماحبروجرفراسلا

فروطأفرواو،حمصمنبالقربلاثةا)ْالأمراءاجتمعثمومن،لطلبهماهذا

الىالتوجهإيلغازيوقرر،بلدهالىوطفت!عيخاروجرمنكلوعاد،التحالف

عنابتمدأنماولكنه.بحلفالْهللالتقاءممانيةوالمودةالز؟نلجعرممرديار

تفرقوقد،(تراجابئخانخير)صاحبهالحقهصتىتصيمرةصسافةحمص

يمالهالسلطانالىوأرسل،(مرائهخواصوبمضفأصه،أصرابهإيلفازيعن

.Grousset,op.د19( cit.,,294/1 Runciman, op. cit.,,912/11 Cahen, op. cit

304/1,,271-027.,Fink, op. cit

،011297ياقوت)الروآوبلادآالثابينالثفورمدنمن:ورعبانوكيسومومرعق

33314-894).
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منطغتكينيتم!كنأنقبلالقواتبإرسالالإسراعمنهويطلببذلك

يخر!اتالىوأرسلصصالىعادالخ!برطفتكينبلغولما.صليفهتخليص

إيلفاريبقتلوهددط!خيرخانفرفض،حلإة4صاحإطلاقامنهيطاب

تإ80قائلأطغتكينالىإيلفازيفأرعل،حمصعنطنتكينيرجعلمإن

ناضطر.،)11دمشقإلىعودكوالمصلحةدميوتسفكتؤذينيالملاججة

السلجوقياللط!انقواتوصولخيرخاقوانتظر.الرجوعالىطغت!كين

طغتكين،إلىحمصويسلواأصحابهيباغتهأقفخاف،الوصولعنفتأخرت

تمت؟،رهينةإيازابنهأخذمقابل،وأطلقه،إيلغازيمعالصلحالىفعدل

فيضيرخانعنتاعبالهإيلفازيقيامعلىوالاتفاق،الطرفينيخأالمصاهرة

صثدحيثثهالاَواتجهحمص)يلغازيغادرثمومن.لهطفتكينمهاجةصالة

فلا،إيازولدهصاحب!طلاقخيرخانوطالبحمصالىراجعأوقفلالتر؟ن

.)2(ابنهتسليمعلىليركهابلغازيحاصرهطلبهخيرخانرفض

معوتحالفهماوطفتكينإيلغازيعصيانضبرالسلجوقيبالسلطاناتصلول

قيلدتوأعطىضأعسكراَجهز،اللاجقةضدبهمللاصماءالمليبيين

كباربمضبهوالتحق،(فارسبلادفي)مذانصاكمبرصقفيلبرسق

يبدأوابأن!انالسلطوأمرم،والجزيرةالموملوقواتفارصبلادأهراء

.09/091ال!مل،الاثيرابن(1)

بنصبط،199عىدثق"القلافيابن،091-01/981الابقالمصدر(2)

،032-32،،09-5/98المبر،ظدونابن،8/25الزمانة6مر،الجوزي

البداية"ثحيرابن،5/802الزاهرةالنجوآ"برديتفريابن883-0480

ا؟مخطوطة)تأريخ"الفراتابن،34،-،9/9!صلبتأريخ،الطباخ،39/781

97-82)،

272-027..n,op. cit.. pp!إ!س!
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الصليببن)قشمالالتوجهثمومنوطةص!كينإيلفازيبالقضإ?لىمليا!م

ا(مةينالىانفمقد،حلبعلىالوصي،اط،دملؤلؤوكان.مواتمهماومهاجمة

الثامأمراءمنللسلا-ةة!واليأيبق!وهكذا،المكاسبرمضعلىللحصول

قبرساتةوتحركتوقد.حمصصاحبو-يرخانشيزرفيتقذبنيعوى

80111)سنةرمضانفيالكبيرة ، = soأوا%هـفي-الفراتوعبروا(،م

وأرصل،الحربيةلحمليا!مقاءدةلاتخاذماحلبالى*اواقيالرقةعند-السنة

بتس!ليميأمرها(حلبعسكلمقدم)الخواصوثهساطادملؤلؤالىبرسق

الموضوعهذا-ولالسلطاقكهبعليهماوعرض،السلطانأمرعلىبناءحلب

مملىفتقدما،يستنجدا!ماوطفتكينإيلغازيالىوأرسلاالجوابفيفراوغا

اللطانلقواتمقاومتها-بذلك-وعززاصلبودخلافارسألفيرأس

لطضتكينالماندة-حماةالىوالتوجهحلبتركالىبرسقفاضطر.اداجوقي

الأميرالىصلهاثمومن،عنوةوفتحهافحامرها-وأْدمالهتموينهمركزوهي

كلبتليمهتقضيالساطانأوامربيأكانت،حمصصا-بقراجابنخيرخان

قبلعنالهالفةهذهأدتوقد.قواتقبلمنإخضاعهيتمموقعأومدينة

بئايازصمحماةخيرخاقتسمأنوبمد.قواتهممنوياتإضمافإلىبرص

ايلفازيكانذلكوخلال.لد!مرهينةليهةىبرسققواتالىإيلفازي

بصاحبهاواستجاروا،أنطاكيةالىاتجهواقدوثهالخواصوظفتكين

الاستيلاءنبأبلفهمفدا،حماةمدينةعنالدفاعكلمساعد!ممنهوطلبوا

كونتوبونزالمقدسبيتملكبلدويأنطالمجةفيبهمواجتمع،عليها

وتجنببرصققواتمناورةعلىرأيهماتفق،الرصاأميروبلدوينطرابلس

سيضطركلاالذيالشتاءالىوالانتظار،عددهاض!امةبسببمحها!لاشتباك

قلمةفيوحلفاؤ!االصليبيوناجتمعثمومن.بلادهالىكلوالمودةالتفرقالى
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المسلينمنلافTعشرةتفمقوا!موكانت،سيحدثممابانتظارأفامية

منخذةشيزرقلمةفيعسكرتفقدبرسققواتأما،الصليبيينمنوألفين

للسلاجقة،منقذبنيمنأصحابهاولاءبسبب،الحسكريةلممليا!اقاعدةمنها

المسلونبقيوقد.!!اقاعدةحلباف،ذفيالقواتتلكُفثلوبسبب

برمضالطرفينبايأوجرت،ث!هريئطيلةهذ.معسكرا!مفيوالصليبيون

وحلفاؤمالصليبيونورأى،الشتاهفصلبدأورا.)11الخفيفةالمناوشات

ماردفي،الىإيلغازيفماد،تفرقوا،الجزيرةصوببرسققواتانسحاب

ثمومن.ا)ةهـيبةالمواقعبمضالىالصليبيونوانسب،دمشقالىوطفتكين

المائدةكفرطابالى،ناجحةخدعةانسحابهاكانالتي،برصققواتتقدمت

عايها،فامتنحتأفاميةالىزحفتثم،عنوةعليهاواستولتللصليبيد

انطاكيةصليبيوالطردقفيلهافتصدى،حلبالىومنهاالممرةالىفاتجهت

وقتل،برصقبقواتالهزيمةفحلتدانثتلعندالقتالونث!بروجربقيادة

فاضطر،مير!م!بواوأحرقوا؟،منهماَكبيرع!داَوأصواالصليبيون

ثأروقد.)2(الصليبيةالقواتتفرقتبيأفارسبلادالىالمودةالىبرسق

1الحلبزبدة)المدبمابنويذكر،29-09صالامتبار،منقذابن(9) 3 4/ T-

اللطانيةالعاكريكسرراأنمنخوفأاللقاءعنالفرنجيرتث،كانطفت!كينأن(79؟

.،يدهفيماكلاللطانيةالماكرفتستولي-الفرنج-ينكسرأر،جميمهآالثافبأخذوا

9اطلبزبدة،الحديمابن،399-09/291ال!مل،الاْثيرابن(2) 7 4 / v-

ابن0420-12923افتمر،الفداأبو،29-09صالاعتبار،منقذابن،769

،864-29،548-5/09المبر،خلدونابن،971-781(/2البداية،كثير

.("8-1/83نحطوطة)تأريخ،الفراتا!ن

..Cahen,op. cit., pp. ,272-271 Fink, op. cit,,,404/1 Grousset, op. cit

894.,805-605/1.Guillaume de Tyr, op. cit., P

كان-فإنهآ،الئافيوالصلإبيينالاْكراكبينالمستمروالقتالالمداءمنبالرغمانهFinkويرى
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.(1)عندهمحتجزاَكانالذيإيازابنهبقتلإيلفازيمنبرسق

لمأنهاإذ،قاسيأدرصأوطفت!فيإيلغازيمن*!الت!ربةهذهلقنت

منأزطاي،صليبيىفيهمكنتالذيالوقتفي،مكسبأيمنهمالأيمْحقق

لةاد-إشوأغت،الهملعنشلتهاالاعلاميةالةواتضدحاحمةضربةتوجيه

روجرمركزوقوي.)2(الشاملاستمادةالسلاجقةملاطينبهاقامالتيالأضيرة

الإصطراتتخليصمنبهوتمكن،دانث)13تلفيأصرزهالذيالانتصارإو

مذهإثر،4ال!ثماليالصليبيةالاماراتوبلغت،أكيدضطرمنجيمأالصليبية

ضدأخرىانتصاراتلتحقيقسانحةالفرصةووجدت،مجدها)4(قةالموقحة

!وقفهما،خطأإيلغازيوطفتكينأدركوهكذا)15المةممكةالإسلاميةالقوى

بغدادالىوسإفر،ملكظهفيعدالسلطانرضاكسبكلالأولفحمل

الساطانمنارضااوسأل،(م1115-9055)ءاممنرجبفيفوصلها

طيل-جهدهبذلفقدإيلغازيأما.6(ادمشقالىوأعادهرضاههذافأعلن

هذ.ينفيحدثماأنإلا.الامبلادورا.شالثادمينالأعداهلمواجهةيتحالفواأنبوصم-

ف!يلفازي4ةةطالثاممنتكن!flالمثصليبيحالفتالتيالاصلاميةالقواتأنذلدً،الفكرة

ا)صاآمنمدكاعنامرنهتالسلطانقواتأن؟،الامحدودراهوف!بكردياريحممنطقةكان

Finkيرى؟)قليميةمسحةذاإذأالتجربةهذهفي"صراعيكنفممنقذ.وبنيخانخيرمثل

محضأ.سياسيأكانو)نما

.(8711مخطوطة)تأريخ،اتالنرابن(1)

(2)133/11.,.Runciman,op. cit

.Grousset,op.,/1.لهيه(') cit,, ,051/1 Fink, op. cit

(4)126/11.,.Runciman.op. cit

(Stevenson,op. cit.. pp. .101-001 (o

(i)21/971البداية،كثيرابن،199/،0ال!مل،الأثيرابن.

511/1.,.Grousset,op. cit
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صايهمعبالاشتراكللصليبيينالفرباتأهـسىتوجيهفي-القادعةالسنؤات

صركاقيالإسلاميةالقيادةمركزيستملأنأهلتهاقياالفرباتتلك،طفتكين

فيالمليبيينلضالالسل!وقيةالمحاولاتتوةفكاأن.الصليبيينضدالجهاد

والزنكيين،كالأراتقةمحليةاتأصيجابهونهؤلاءغداأنإلىأدى،الشام

خطورثانيوفاقت،الشامأموركلاهمامهاجلركزت،بمدفماوالأيوبيين

.)9(أنفسهمالسلاجقةسلاطينوشدثا

:(م،112-9111هـ-518-395)اهيادةمرحلة

نيالصليبيينقتالفيالزعامةمركزخلألهاالأراتقةتبوأالتيالمرحلوهي

المناطق،هذهأمراهمنعددإمر!متحتفيهاوممل،الشامويث!اليالجزيرة

ساعدموقد،والشامالجزيرةلصلببيىحاحمةضرباتتوجيهمنفتهكنوا

المرحلة.هذهالىالانتقالعلىكبيرحدالىحلبعلىالاصتيلاء

تسسوسياعيةعسكريةقيادةلأيةبالنسبةبالغةأميةذاتتمتلإ-لمب

منحيوياستراتيجيمركزمنبهتتمتجلماكانتوذلك،الصليبيينلهابهة

،المواصلاتوخطوطالاقتصاد-ووالسياسيةوال!سكريةالبشريةالنواحي

وأنطاكية،الرهاماصليبيتينإمارتينبين-!مينوعطمركزفيتقعفهي

فيالمنتثمرةالتر؟نيةالاعلاميةبالقوىالاتصالفيهيم!كنهاالذيالوقتنفسفي

-ويأأساعأيحدمماوأواسطهالشاموثهأليوالألاصولوالفرالَاالجزيرة

الاعتيلاهكان.لذاالصليبيينضدصاحمةأهدافوتحقيقالجهادحركةلاستمرار

.1192rالصليبيةالحروب،الحريني(1)
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مركزلتبوءأمامهالطريقفتحبمثابة،إسلاميقائدأيقبلمن،صلبكل

بنبلكاخيهوابئلإيلفازيبالنسبةصدثماوقلك.الجهادحركةفيالقيادة

علىإيلفازيفبر!هول.بمدفماالديئونوروزنكيوالبرسقي،أولأ،بهرام

منوتمكن،المنطة"فيالقوىميزانتفير،(م=ء195)عامحلب

516ء)عامتوفيوعندما،الثامثهاليفيالصليبيينضدحاحمةضرباتتوجيه

عاممقتلهحتىالضرباتهذهتوجيهبهرامبئبلكأخيهابئ،بع(م1123=

الجهادحركةنيالقيادةمركزالأراتقةتبوأوهكذا(.م1124-ء8؟ه)

.السنواتتلكطيلة

عامقثشبئرضوانتوفيأنمنذالضمفمنكبيرةدرجةصلببلغت

(705=&'r x1111)أوصياؤمفيهموتحمالضمفاء،أبناؤهصكهافيوأعقبه

فيالفعليآوالحارضوانغلام،لؤلؤمقتلوعند،التر؟نمنوخدامهم

فبما،الأمورتدهورت،(م51117-511)صنةا!ندأيديكل،صلب

مسؤوليهايكبارمعأنطاكيةأهيرروجرفتحالف،المنالصهلوأصبحت

روجزأنوالمرجح،عليهاا1(للاعثيلاءيطمحكانالذيإيلفازيعنهايدفع

،الشامثهاليالصليبلينلو-ودبالنسبةصلبعلىإيلغازياستيلاءخطورةأدرك

منالثرقيةاب3سماتكلبالاستيلاء،فيهاالمسؤولينبمضبمساعدةقامولذا

روجرهادن،صلبمقدراتمم!الأرمنيقتاشيارسيطروعندما.2(اأعالها

رصوماعتيفاءنياطقمنحه،؟المواقعبمضعنلهوتنازلالأمواللهوبذل

)9(504/1.,.op.cit,3كلعأ

.089-2/917الحلبزبدة،الصديمابن2()
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عهلىتمتمدصلبغدتبل،اطدهذاعندالأمر،قفو!)1(القوافلعلىمحددة

-يث،والبرسقيطةتممينضالأ،عليهاللاصدلاءالطامحينردفيروبمر

نري!ا!)وقالوا(،ماااVهـ-5)11عام!كاالاستجابةحلبأهاليرفض

الرحبة،الىالبرسةيفماد،بروجرواستنجدوا،،)2(الشرقمنأحداَ

.)3(دمشقالىطغتكين!

القلقة،الأوضاعهذهعلىحلببة!اءجدوىعدمالحلبونأدركوإذ

لتسليمهاالقدوم4متيطلبونإزيإيلهالىأرسلواقويلأميرتسليمهاوضرورة

الأمورمقاليدوتولى،(م1117-5115)عام-لمبالىهذاتقدم،إياه

وجدوعندماوالقليمة)4(كبالسلهااخابمةاالمواقععلىسيطرتهوفرضفيها

مصادرةالىافطر"السابقوناطكامفرةااالتي،الأموالمنالبلدخزائنظو

يسيرةمدة-نالصليببههادنا،-المنمبلغءلىللحصولالخدم!نجاعة

ذلكلهشمما.ه!نيةوالمودةقواتهوحشدماردفيالىالاتجا.منتمكنه

غادرأنهـاو)كنه(اهماردينالىعائداَوقفلحلبفيتمر،شابنهاستخلف

018إ!2الحلبزبدة،المديمابن(1) - 1 V،991صدمثق،!القلافابن،

512.-511/1,.Runciman,op. cit., 138/11. Grousset, op. cit

.2/089الحلبزبدة،العديما.ب(2)

.189-13081الابقالمصدر3()

512/1,,.Runciman,op. cit.,,134/11 Grousset, op. cit

وبالس.(9-3مخطوصة)تاريخ،الفراتابن،1208Nالحلبزددة،المديمابئ(4)

.(1/477،ياقوت)والرقةحلببينمدينة

.!023ورتة(صلبقسم)الاْعلاق،صثدادابن،011002الكامل،الاثيرابن(5)

،الورديابن،2/412افتمر،الفداأبو،8/96الزمانة6مر،الجوزيابنصبط

.3270864-5/632المبر،خلدونابن،2/42تتمة
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ببب،حلبأسالفيبالافسادبا)سفيالمصونالجندقامصق،المكان

ا):،بفيممم-م)-!سهمواالصليبب!ناصتدءوا؟،م!وقم!عمالذيالةلاء

فواتبهضؤ!رجت.(9)ا)تر؟ز"ة-اميتمامنبالسا-لووليتوالضخررب

فاضطهـ،بالسعلىاطصاروؤرفوا،ا)!إهـبيينمنقوةتساندهـا،حلب

بونالصلباف-بو-هـنذاك،ا)ير؟نمنؤوةرأسعلىالهودةالىإيلفازي

.)2(ماردينالىوعادمالكلابئإيلفازيفباحما،بالسعنوصلفاؤم

ونقضواب!االصليبيينطمعفاشتد،حمايةبدون،ممانية،حلبغدت

التيبقواتهمحلبءواقععلىوأغاروا،إيلغازيمععةدوهماالتيالهدنة

.كثيرةأصوالأونهبوا،الأرمنيليووحليفهأنطا؟يةأميرروجرحشدها

ول!نحلبباتجاهمذافتقدم،بطفتكينالاستنجادالىحلبأهاليفاضطر

حاآ(بكجيوش)صلبأهاليفراصل،و!ولهقبيلدحرتهجوسلينقوات

فضقدم،حمص!ا-باجاقربنخيرخاناتدعوا؟،جدوىدون،الموصل

تخوفهبسببعاتقهعلىالملقىبالدوريقومأنيستطعلمولكنهحلبالىهذا

الصليبيين،قواتوعادت.حمص)4(علىطغتكينوه!وم،إيلغازي)كأ(من

أنهيعالممإيلفازيإليهمفأرسل،وضايقتهاعزازالى،طفتكينهزيمةبمد

ل!-وة"لهيستجيبوافلم،كأ!اانسحا!ملقاءالمالمنمبلغلتقديممسفد

و-لمب،الدوابقوتعنيمجزإيلغازيوكان...الإسلامأمرفيأطماعم

1201اطلبزبدة،المديمابن(9) A،(1201نحطوطة)تأريخ،اتالةرابن.

"B013ورقة(حلبقسم)الأعلاق،شدادابن،2/018اطلمبزبدة،المديمابئ(2)

.Cahen,op.27،-,278(؟2/.مخطوطة)تأربخ،الفراتابن cit., pp

.2/819الحلبزبدة4المديمابن)3(

(.\\-1201نحطوطة)تاريخ،الفراتابن(ث)
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الصليبيايةجلاءمنويئسواذللىًعزازأهاليعرففلا.،)11التافصدعلى

تسايمهمعليهمهؤلاءفا!ضروط،محهمهدنةعقدوطلبواعزازعنلهمتنازلوا

عنفضلأ،أشهراربمةمنذحلبمملىالمفروضالنقديوالمبلغ،هراق)2(تل

.اتفاقالىالطرفانيتوصلفلم،حلبمنوالضربيةالشماليةالجهاتعنالتنازل

ومن،لصاطهمواصتفلالهاالغنيةعزازأممالبزراعةذلكإثرالصليبيونوقام

بزاعةا13.مثلالأضرىالمواقعبحضعلىاستولواأنبحدأنطاكيةالىعادواشم

إلااليهميد%للاوصار،بالتناةصحلبالىالداخلةالمؤونةأخذتبيأهذا

الزراعيةالمناطقمحظمكلالصليبيينسيطرةبسبب،الةوتمنبهدتبلفونما

ماوب!بب،لهاالرئيسيفيالتموالمركز،عزازوبخاص!ةحلبتمونكانتالتى

نيالمستمرةالحربيةللمملياتنكيجةودمارخرابمنالشرقيةالجهاتأصاب

.)4(المنطقة

الصليبيينأطماعمنلانعاذموسيلةعنالبحثفيجهدأالحلبيونيأللم

لانثفاليفاثوافلم،النجدةويطلبوقيستفيثونبفدادالىفأرسلوا،وهجماتهم

أهـدمنتصلهمنجدةمنيئسواوصين.)5(بينهمف!بالمنازعاتالسلاجقة

2/61السابقالمصدر(9) A،(2/02مخطوطة)تأريخ،الفراتابن.

.Grousset,op.،.ع548/1-.954وانظر cit

.(8!1/2،إموت)النربيةصلبحصونمن:هراقتل3()

،ياقوت)بطنانيدمىواديوفيمنبجالىالطريقفيحلبأممالمنبلدة:بزاعة)3(

31106).

ابن،01/903الكامل،الأفيابن،186-2/181الحلبزبدة،المديمابن(4)

5/03tالمبد،خلدون 2 1 - t،(2/53نحطوطة)تأريخالفراتابن.

.op. cit., ,134/11 Grousset, op. cit., 542/4 - ,513 Cahen op. cit.. PPح!هRunci

-4-22ة.1

،0/874المبر،خلدونابن،011902ال!ملالأثيرابن(5)

954/1,,.Grousset,op. cit

TVA
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اليهفأرسلواتهمانية-إيلغازياصتدعماهكلرأعماتفق،الهليينالأمراء

و!وا،عنهمالصلبينلدفعحلبالىالقدوممنهليطلبواوالمقديخاالأعيان

يقسطونهلهمالأةضنوا،ا)صليبيينإجلاءمنبهايتمكنبقواتاليهمسيصلأنه

بجندصلبالىقدمأنلبثماإيلغازيولكن،قواتهمملىليصرفهصلبكل

(.s)الموقفلهذا!يئهلمدميير

فيالنضلأبووالقاضيالحدممنجماعةنذاك7صلبلأمرالمدبركان

رأىوإذمصالحها)2(فيوالنظرالمدينةصفظفياليهالمرجوعوهو،اطشاب

دخولهجدوىء-دمأدركوا"القواتمنإيلفازيبصحبةماقلةاطلبيون

بالدخوللهالسماحقضيةفيالاَراءواختلفت،عليهالامتناعوصاولواصلب

وألحوا،بهلحقواالمقدمينوبحضالخشابابئولكن،عائداَإيلغازيفقفل

ول!كنه،"بشمار.الناسونادى"صلبفدخل،بالرجوعأقنموهحقعليه

القلعةمنأخرجصيثالداخليةالاجراهاتبمضصوىينجزأنيستطعلم

فيوأخواتهرضوانبئث!اهسلطاناحت!ز؟،واتباعهرضوانجندصائر

حلبأمورعلىسيطرواقدكانواالذفيالخدمأموالوصادر،الدورإصدى

بببممتل!تهالىصلبلضمشديدأدافحأ-الامراول-يملك!ايلغاريأنيبدو)1(

التياللبيةالبوادروببب،بهةشصلبتمانيهاكانتالتيوالاقتصاديةالمكريةاثاكل

ءذهكانتفربما.أخرىجهةش،السابقةالشواتفيالصليبيينتجا.الاميرهذاعنعرفت

)،اءالمزددموقفهوأن،الياسيةحياتهعنالاولىالمرحلةفيلايلغازينفيةصفة(اللبية)

بالنسبةالكبرىحلبأميةمنالرغمكل.النفيالدافعلهذااستمراراَيمثل،لهاطلبييندعوة

بمثهاالتيالرصالةيفسرماوهذا،الصليبيينلضربالفرمةوتنتظربكردياونيتعبعلامارة

تطيبنفسهف!ن*لهصلهافيهارغباذاوأنهاليهسارتصلبأنفيهايملهطغتكينالى

/"/ا(.11-1201،الفرات)ابن،لذلك

.186-2/185الحلبزبدة،الحديمابن2()
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هوالإجراءاتذه5منإيلفازيهدفأنويبدو.)9(السابقةالفترةطيلة

عنفضلأ،القدماءص!ممامنمنافسيهعلىوالقضاءصلبعلىسيطرتهتأيخا

الصليبيين.لمجابهةالتر؟نمنقواتهحثصدمنبهيضمكنالمالمنمبلغجمع

مماالأراتقةأ-ضانفي!ائيأارتما!االىصلبعلىهؤلاهتضييقأدىوهكذا

.والجزيرةالحامفيالصلييالوجودمصل!علىالأثرأسوألهكان

***

دفعمماالصليبيينلهجمات-الفترةهذهضلأل-تعرشتقددمش!قكانت

منصلبجموعلىالصليياططر!ا!ةإيلفازي)2(هعالحملتوحيدإلىطغتكين

بطفت!كين،واجتمع)مرائهكباربصحبةدمشقالىإيلغازيفةدمودمشق

الذيئالمقدسبيت!لميبيىمهاجمة-البدءفي-الاجتماعهذامنالغرضوكان

عنأسفرأنلقاؤهالبثماولنى،)13صورانإقليمعلىغارا!متكررت

الىإيلفازيفماد.أنطاكيةبمهاجمةوالبدءقواثمابحشديةفيثنائياتفاقعقد

وسار،قواتهليحشد،(م1118=5135عمامرمضانفي)بكرديار

عادثمومن،التر؟ناعتدعاهعليةعلىمعهلث!رفحلبالىبرفقتهطفتكين

يبد2كطقواتهحشدمنهماكليتمأنبمد،بحليفهاللقاءأملعلىدمشقالى

غل،791ورقةتأريخ"المظيمي8690-!2/85الحلبزبدة،المدمابن(1)

،38/،الذهبش،الفزي2785-277تأريخ4القرماني،(51218الزبدةحاثية)

.(11-139مخطوطة)تاريخ،النراتابن،842-1/234صلبتأريخ،الطباخ

(Grousset, op. cit., ,055/1 Cahen, op. cit., ,284 Nicholson, The grouth r'(

412/1.of the Latin States. in setton

.81-8/08الزمانة6مر،الجوزمميبنعبطوانظر

ياقوت)،دمقأعالمنواسة'!,;وصوران.11281اطلبزبدة،المديمابن)3(

.(2/853بدان

024

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


(،امهـ911)513عاممن،صفرشهروحدد،أنطاكيةصليبيضدعليا!ما

.1(للأجماعاموعداَ

ومتطوعيهم،التر؟نمقاتليمن2(لفاأعشريئعلىيزيدماايلفازيصشد

بماوليذكرم،الصليبيينعلىالنفيرإعلانليطلببندادالىرصولهوأرسل

أميرها،وقتلواالرهاعندقلحةملكواوأ!م،الحزريةالديارفيبالمسالينفحدا

الرهاالىثممنإيلغازيوتوجه.عود)3(السلطانالىبذلكالكتبفسيرت

ذلدوأنخاصة،خيللتقويةخصبةأراضمنبهايحيطومازرعهاورعى

بقواتهإيلغازيتحركاتمنالرهاصليبيوتخوفوقد.الجدبثديدكانالمام

المسطينالأصىءنتنازلهملق!اء،مصاطتهيلتمسوناليهفأرعلواالضخمة

وعدمبلد!منيالبقاءعليموشرطالصلحالىإيلغازيفأجابهم،بحوز!مالذيئ

هذهكانتوقدمحه)14قتالحدوثحالةفيأنطاكيةاميرلمساعدةالتوجه

المهمة.الصليبيينقوىإصدىعزلمنبموجبهاتمكنإيلفاشيمنصائبةخطوة

والأصرالكلاييشبلفيمباركبئأسامةيصحبهوكاقالفراتعبرثمومن

،09/502الكامل،الائيرابن،102-999صدمثق،القلانيابن(9)

.(2/9نحطوطة)تأريخ"الفراتابن،73-8/72الزمانة6مر،الجرزيبنسبط

المديم،ابنريذكر،5/487الحبر،خلدونابن،091902ال!مل،الأثيرابن(2)

واضحة.مبا)فةهذانيولحلألفأالأربمينتجاوزت)يلضازيقواتأف،(87129الحلب)زبدة

.(2/52نحطوطة)تأريخ"الفراتابنوانظر

ا!يقالحطر!بتأكيد.،ايلغازيأنالراضحرمن.061102الكامل،الأثيرابن)3(

العراقأبوابيدقأضذالصلييالزصفأن!السلاجقةأذهانيفتحأنأراد،بالجزيرة

.)يلغازىنظربمدلؤضح،ذلككلبناء،والرسالة،نفهاللجوقي

.(5122مخطوطة)تأربخ،النراتابن(4)
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.وإرزنا1(بدليسصاحبأرسلانطغان

واإناطقخالدؤتلباثر-لأراضيفيو-افائهإيلفازيقواتانطلقت

إيلغازيووصل.ءلميهقدرتماكلوتنمت،وتنهبوتاصتقهتلبهماالمحيطة

الصليبهينغاراتلاسخمرار،الوصولعلىيستصلثونهحلبمنرسلنذاك2

إيلفازيفتقدم.أهاليهانةوسعلىاليأسواصثيلاء،الأمماربصصنجهةمن

هـ=513)سنةصفرأواخرفيفةنسريئالمسليةالىثمدابقمرجالى

1111r)،و+اصتقتل،هناكالصليبيةالأممالفيسراياهوانكشرت،

)يلغازياتخذوت.الر،ج)12نيقسطونحصنعلىالاستيلاءمنوتمكنت

.3"االسماقو-بلخارمعلىالهجماتلشنقاعدةقنسريئمن

ملكالث،نيوبلدوينطرابلسأميروبونزالرهاأميرمجوسلينروجراستنجد

أنطاكيةالىالذاهبالرئيمهيالطريقعلىأر،حعنْدوعسكر،المقدسبيت

،أخرىجهةمنصلبالىاكجهةالقواتولمراقبة،%!ةمنالمدينهطاية

.4(اصليبيونااالأمراءرةأقهاليهيصلأنالى

الإسلامه"القواتموبتقدمبل،النجداتوصوللحينروجرر!ل!لم

.011902الكامل،الاْفيابن(1)

،(63-2/02مخطوطة)تاربخ،اتالةرابن،71381اطلبزبدة،المديمابن(2)

055/1.,.Grousset.op. cit

.36-2/52النراتابن3()

0412/1,.d,055/1 Cahen, op. cit.,,285-284 Nicholson, op. cit!أ
الذكر.نفة2المواقعأماكنكلللاطلاع2رقمخارطةرانظر

(4)-553.552/1,.Groussetop. cit
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عفرفيتلفيوعسكر)1(راجللافآوتسحةفارسلاف3ثلانةرأسعلى

يجملانجبلانيحدهإذكان،)12البلاطمنبالقرباس!اتيجيةمنطقةنيالواتع

ربيعمنالتاسعالجمةيومذلكوكان،الموقعاختراقالمهاجمينعلىالصبمن

35)سنةالأول 5 N=الموقعهذاحصانةأناصلمبيوناواعتقد.(ماا!ا

ح!

لمإذ،ورفاقهالمقدسبيتملكوصوللح!ينالمسالينهجماتمنستحمي!م

المطاولة،الىفأخلدواأواحدةضيقةجهةمنالاطريقالموقعلذلكيكن

يقولونإيلغازيالىوأرصكا،المسلينمنقوةرأواإذلهمعادةهذهوكانت

.")13إليكوا!لمونلىحن،إلينابا!لسيرنفسكتتحبلا:له

الممسكوفيالتجى،ربزيكزبواالذفي،جواسيسهببثإيلفازيقام

طفتثَينطليفهانتظارهطالوإذ.اللازمةالممدماتعلىللحصول)4(الصليي

فاجتمعواإمالمفطولمنأمراؤه،ضجرللهجومموحدةخطةعلىيتفقاي

تأوالمقدمينالأمراءعلىالأيمانإيلغازيفجدد،المدوقتالعلىوصثوه

وأن،الف،لعنهـنكلاوالا،الهدوقتالفيويصبرواحربهمفييناصحوا

المبر"خلدونابن،2192الاسلاآدول"الذهي،011902ال!مل،الأئيرابن(1)

عثرونبلغالصليبيةالقواتعددأنفيذكر(002صدءصق)الةلانسابنأما،04871

بنبطذلكعنهونة-ل)عدة(تمفيكالؤاوأخهمالأتباعصوىوالرجالةالفرصافشألفأ

لكيالأعداءقواتعددفيبالغا)قلاف!ابنأنريظهر،(1897الزمانة7مر،الجوزي

الطريقفيكانتالتيتلكروجرقواتالىاضافانهاو،آكبرقيمةالاصلاميالنمركليضفي

المعركة.نيتموا

"بلدانمحبم،ياقوت)حلبأعالمنوانطاكيةمرعشبينعتيةةمدينة:البلاط2()

1/907).

.011021ال!مل،الأنبرابن3()

(4)531-528/1.,.Guillaumede tyr op. cit

243http://www.al-maktabeh.com



.)1(طيبةبنفوسذلكعلىفحلفوا،الجهادفيمهج!هميبذلوا
3صا I

يوموذلك،قضسرينفيخياصثموخلفوا،السرعةجناحكلالمسلونتقدم

وكان.الصليبيينمنبالقرباوعمكرو،الأولربيعمنعثرالسادسالجمة

المسالينأنممققديئعفريئتلعلىمطل-صنممارةفيدفرعواتدهؤلْاء

المسالينوراياتإلا،الصباحفيمثمروافا،زردناأوالأمماربنذاك2ينازلون

الخثابفيالةضلأبوالقاضيوأقبل.جهاتثلاثمنبهموأحاطتأقبلتقد

عزاثم!-مفيهااستنضبليفةخطبةوخطبهمأالةخمالعلىالناسيحرض

أخرىجهةومن")12أعينهمفيوعظمالناسفأبكى...ممهمواسصهف

بدأ.)،1وقواتهروجمرفيموعظتهيلقيأفاميهأصاقفةرثيسبطرسراح

دلماجبئأرسلانطفانداربأن،ظهراَالسبتيومالخاطفالمسلينبجوم

بينما،و!بهافيهامنوقتلخيامهموها-ملجاالصليبوراءمن(ارزنأمير)

الصليبيونفاضطرب،الأخرىالجهاتمنالصليبيينعلىا)قواتبقيةاطبقت

التركوحمل)الخيامباتج!اهمنهمكراجعمنكلوقتل،الهجوموطأةل!ثدة

كالجرادالسهاموكانت،فيهاصدوم،الجهات!عمنواحدةحملةبأصرم

فرساثا،وغلبت،منهزمةعادتالسهاممنوالوادالحيلفيوقعماولكثرة

الصليبيين،فموأصر،4(،)بالسهاموالهو،نوالأتباعالرجالةوطحنت

لذا.)5(قليلددءمصوىالمسالينمنيقتلولم،وقث!المحركة

129اطلب،إدة،المد!ابن(9) 8 A،(72-2/63مخطوطة)تأريخ،الفراتابن.

2/89الابقالمصدر()2 98 - 9 A،33/!الفراتابنوانظر.

)3(531-053/1.,.Guillaumede tyr, op. cit

.3/918الحلبزبدة،المديمابن()4

-2/الزبدةحاضية)و869ورقةتأريخ،المظيمي،الصفحةنفس،الابقالمصدر(5)
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-!!ال!إسمالصليهيينمؤرخيلدكأالممر!ةهذهاشتهرت

الصي.منالمسالينأبديفيوقعفقد،الفلىءنوفضلأ!3

أنه"الىا!وولصوريالمؤرخويسيما.(9المد)عنيربرءاوالدوابوالفنائم

ولذلكُ،القتالسيرةيرريمنسيدهاتبمتالتيالكثيرةالألوفمنيفلتلم

عددإلاالعدومنمصرعهيلقإصينعلىالذنوبمنارتكبنا.مابسبب

.تلإلا2(

ابن،102-002صدمق،القلانيابن،0/1012الكامل،الأثيرابن،(981=

الذهيه،911-ث.صالاعتبار،منةذابن!م26ورقه(حلبقم)الأءلاق،ضداد

.142-15043الحبر،خلدونابن،294118البدا؟،كثيرابن،2/92الاملامدول

ر!،النزى،812-712صالمنتخب،الث!حنةابن،4/38المبر،الذهي،487

النورية،اليرة.ضهبةقاضيابن،543-1/924حلبتأريخ،الطباخ،4138النمب

.(2/27مخطرطة).الفراتابن،(65-55مخطوطة)

287-,.Runciman,op. cit.,.015/11 Grousset, op. cit.,.06-552/1 Cahen, op. cit

053-952/1.,88.,Nicholson, op. cit.,,413/1 Guillaume de tyr op. cit

,Lane-pool.!.4700ت8. Saladi

صرل(003عىدصق)،القلانيابنفيهوقعالذىالتناقضالىهناالاضازةمنبدولا

صلبالىقواتهرأس!قدآطفتكينأنفيكرجهةمنفهو،المعركةهذهفيطغتكيناشزاك

وأت،السابقةالسنةفينفي!،!-طماهالذيللرعدتنفيذأبالجهادوالبدءبإيلفازيللاجتماع

.،الرانرةالدفىةالاعدادفيوصوبفجكلمن،حليفهكلاجتممواقدالئر؟نوجدطفتكين

وتجمع.الممركةهذهءتغالبأكانطفتكينأنليقرر(102صالمصدرنف!)ريمود

،المذكورةالممركافيطفتكيناشتراكعدمكلالمديما،نمارأسهاو!والعربيةاللاتين!يةالمصادر

ذمةيبررلكيالاولىالروايةأورد(!طالدمثةالموظف)القلانيابنأنفينثكيجملنامما

.8/97الزمانة7مر"الجوزيبنشطوانظر.نفهكلقطمهالذيارعدمنطغتكين

(Grousset op. cit., ,95-558/1 Guillaume de tyr, op. cit., .531-525/1 (N

،33!/0الصليبيةالحروب،المريني(2)

31-528/1.,.Guillaumede + ,r op. cit
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النةوذضفأنالممركةهذهفيا)يرمانالفرسانقوةتدميرعننتجوقد

طأواسمنالقادصينوالفرنجةالبروفنسالييننةوذقويبيأالشامفيال!نرماا؟

والاقطاعات؟الصممريةا)قياداتفي3محا-لموالأ!م،وشرقيها)1(فرن!ا

عنفضلا،محلب-كانالذالصاْابتماإلىالمحركةهذهأدت

اذيمتبرالامفاليفيللص!ليبيينالحسكريةالقوة!رهـوتحطيمأن

لبشرىحلبأهالياصتةبالالمديمابئويصفلالسلين)2(بالنسبةكبيرةأمية

يصلوتاضاسواقائما،!افو،بالنهسحلبالىا)ضثيرفومل5قاثلأالنصر

ولم،الفربنحومنبذلل!ع!مةصير،فمموا،حلببجامعالظهرصلاة

هذاف!فالةلانهيابئأء،.،س)3(المه!لاةنحوالىالمحسكرمنأحديصل

(.c)،الأعوامسالففىللإسلامثلشة-،.اْأْ.هبأنهالنصر

غنموهماالمسلهونإليهوحملروجرضيمةفيالممر؟"عقب،إيلفازينزل

.)15بأسرهصلموهماعلي!مورد،الاسلاململوكيهديهسلا-،إلامنهميأتذفم

المسترثدالخليفةاليهفأرسل،بانتصاراتهيبثمر!المالينأمراءسائرإلىوقي

منتمدبه!ائد؟دحهالمماصريئالثراءمنعددوقام.)16التشريفضلمة

9()413/1..Runciman,op. cit.,,151/11 Nicholson, op. cit.. pp

،()414/1.,.Nicholson,op. cit

.(2712مخطوطة)تأربخ،الفراتابن،091-12989الحلبزبدة)3(

.902صدمثق)4(

.(2/92مخطوصة)تأريخ،الفراتابن130915اطلبزر!ة،المديمابئ(5)

انظر:)الأوربيةالمراجعبمضفيوردوقد،01215/الكامل5الاثيرابن)6(

151/11,,.Runciman,op. cit)او،(الدبننجم)للبإيلضازيمنحابىاصاطلية،أن

ذكلر.وتكرر)ثلمضاز!باشتهرالذيهواللقبمذاأنوالراقع،ذلكالمربيةالمصادرتذكر

،،74صفحة،الاولالجزءحاشية،ا)مليبيةاطروب"المريني:وانظر.ال!ربيةالمصادرفي

.2/291الحلبزبدة،المديموابن،91صوالصليبيونالدبئؤر،حمبثيحسن
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:المؤرخاله!مية!ميدةمنها،الصليبيةاطروبأدبفيقيلماأروع

التمويلالحالقبعدوعليكُالمقبولفقولكتشاءماقل

الافيلرجالهلفقدوب!ىنصرتهحينواشنمرالقرآن

قلةاستغلاليحاولولم،أنطاكيةالىمباشرةالتوجهبحدمإيلغازيأخطأ

جيش،ولافرسانولاأميربلاةجأةءدتوأنها،الصليبيينوهزيمةحما!ا

والأرثوذكسوالأرمنالسريان-المحليونالمسيحيونفيهأضذالذيالوقتني

تسقطأنالمرجحمنوكان1()الغربيينالصليببنحممن-للخلاصيتأمروق-

وقع"القلاذميافيذكر،؟ولكن.تذكر)2(مقاومةدونبيدهأنطاكية

أنطاكية،بلادفيقواتبتفريقإيلفازيوقام،)3(الغثاثمب!حرازعنهاالتغافل

تلكوكانت.والأسرثبوالهالقتلطريقعنجانبيةانتصاراتلتحقيقْ

ءلىالمسلمونفأخذنم،الصليبيينهزيمةخبر،بمديصلهاولم،مطمئنةالبلاد

يبقو!5الاحصاءيةوقماوالدوابوالغنائمالسيمنوحصكا،غرةحين

سرايابمضولقيت.(L")والسيبالفنائمويداهصدرهامتلأإلاالتركمنأصد

في،الفرصانمنقوةرأصعلىصنجيلوابئالرويسبلدوفيالاْميريئالمسلين

ماوغنموافرسا!مابمضوتلموابهماالمسلونفأوقع،روجرلنجدةطريقهما

وقدالهاوشة)5(بالجهالواعتصماصنجيلوابئرلمدوفيبىاخهزم،علبهقدروا

9()401..Stevenson,op. cit., P

.199-2/091الحلبزبدة،المديمابن(2)

.903صدمثق)3(

.(2/26مخطوطة)تأريخ"النراتابن12016اطلبؤبدة،ا!ديمابئ(،)

.2/92الفراتابن،111-12016الابقالمصدر()،ء
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فيأسامةفةام،الصليبيةالمواقعضدالهجماتهذهفيثصيزربنيأمراءاشترك

ونجما،4)9(أفامهمزارعبمها-توالمربالتر؟نمنقوةرأسعلىمنقذ

الحساكرأبوتوجه،؟الانسحابالىاضطر!مالصليبيينمنقوةلهمفتصدت
-

.دإللفازى)2(للاحماعثمنررأصرسلطان
-..ص!ى

أنطاكيةفدخلبلدويئوبادر،ار،حالىالحملياتهذهإثر،إيلغازيءاد

أموالفأخذ،الأمورمقاليدإليهروجرأرملةفسالت،أمورهالينظم

13علإوزع،-ديدةعسكريةمْوةونظم،بقيبمننساء!وزوج،القتلى

توزيعأهـ،د؟)3(أنطاكيةفيالأوضاععلىبراسطتهاوسيطرالاقطاعات

قد،برناردالبطريركوكان.حكهما)14ءلىجوسلينأقر)!و،إقطاعات

منالمدينةمواطنيبتجريدفقام،روجرمقتلإثرأنطاكيةادارةأعباءتولى

رجالعلىالأسلرةووزع،ليلأالتجولمنعوفرض،السلاحمنالمسيحيين

الفنيبلدوفيالىوأرسلالمدينةأسوارلحراسةالصليبيينمنوالتجارالدين

.ا5(القدومعلىيصتحثه

وإسقارو،)16أنطاكيةعلىللاسكيلاءنادرةفرصةإيلغازيضيعوهكذا

.(21132ياقوت)حمصافليممنحصينةمدينة:أفاميه(9)

.14-04صالاعتبار،منقذابن(2)

.2/191الحلبزبدة،الحديمابن3()

152/11,,.Runciman,op. cit

564/1.,.Grousset,op. cit

4()414/1.,.Nicholson,op. cit

(5)561/1.,.Runciman,op. cit., ,151/11 Grousset. op. cit

مفا،أنطاكيةمهاجمةءدمتبررالاصباب"تيبمض(02صا)دمئقكطالقلافابن(يقدآ6)

نأهب.غيرمنالسابقةللمركاالر؟نوتسرع،المعركةعنطغتكينكيبة
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حواليذلكبمدتبةىأنط4قدرالتي،الأربعا)صلميبيةالاماراتإحدى

تبمأ،يرتلة،الهدفذا5تحقيقلايلغازيقدرولو.الزمنمننالقرف

مركزاَإلمة-ائداهذاولا-قي،وا)!ليب-ينالمسل!نبينالصراعوجهة،لذلك

زز!ا-ةلمهالذيكذ)ك،الصليبيةالحروبتأربخفيشهرةوأكثرأرسخ

على-إليلمةازيولكن.المقدسبيتب!سقاطهالديئوصلاح،ألرهاب!سقاطه

وبهالصليبيينعلىحاحمأنصراَ(الدمساحة)ممركةفي-صقق-الأية

ذلكأعةبأنه؟،الصليبيينضدا؟ثاد-هـكةفيالقيادةمركزالىارتفع

منجواَالث،مثهالفيللسد!نهيأتالأخرىالانتصاراتمنسلسلبتحقيق

.والإنتاجوالاصتقرارالهدوه

الأ،ربالىوتقدمنا5فماد،إيلغازيبحليفهطفت!عفياجتمعار،حوني

صلبأ!داث)1(بمضوخرج.عليهةدرمنوفلو!بهربضهاوهاجم

فامنهم،الأمانطلبالىالأهماربأهلفاضطر،المملياتهذهفيواثمتركوا

زردنا،الىرهـلثمومنالأم!ربعلىواتولىمأمفثمالىوسيرمإيلغازي

حمعأنوما.إيلفازيفهابم!اممار!اوأصكوا-!نوهاقدالصليبيونوكان

منهيطلبالثانيبلدوفيالىأرسل!قا،عنهاغائبأوكان،بذلكصاصبها

الىأكثرل!موءودةبالفنائمالتر؟نتفرقفرصة،زوانتم،لانة،ذهااطروج

نيجدبذلكإيلفازيحمعفلا.قليلةعدةفيإيلغازيأنوأعله،أهليهم

ورتب،أنط،كيةالىوسير!مفأمنهم،الأمانطلبالىأهلهافاضطر،قتالها

طضكينقواتتصحبه،دانيثالىممهبرقيبمنوتوجه،زردلانيأصحابه

قنسريئ،الىوالخيامالأثقالوأعاد،(إرزنأمير)دملاجبنأرسلانوطفان

الحاصى.الفصلانظر(9)
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إليإت،زيو!لوقد.الزمنعاملمنإفادةكثروأ-ر؟"أتفلممونوا

إثر،ءززوهاقدكالؤاالصلإببيم!أنفلم،الهومنةسفيد)ندثالىوصافاؤه

فيا!)ةاءوتمةارسمماؤةأر"علىيزردوماالرجالة!نكبيربحدد،ززدنافتص"

علىا)صليبيينفرسانومهظمزردناصاحبؤ-مل،الأولىبمادى!نالرابع

اصتفلالزررناصاجبو-،ول،أيدءمبينهؤلاهفاخهزموحمصدمثقةوات

ماسرعانول!خهمناكإيلغاكأيءهداتعلىوالاستيلاءموقمهوانة،ذالفرصة

نسرين،ةالىممداتهأرسلإيافا!ي.قدوأن،قبلئذعليهاالاستيلاءبخل!علم

التياتوا)ةوفيرلدوعلى4الاصلابلتالةوبفةوحمل!.الهودةفافطهـالى

إيلةازيصلو-ينذاك،منمماَكبيرعدداَوقتلوافهزمو!،إمرتهتحتكانت

فنوعدداَ-مرجاكممظموقضلمواةكسرو!الصليسبيينقلبع!و!لمةإؤه

أكثرادلمونففنم،بهللا-ظءهابحصندخلواحقوطاردو!،ةهـسان!م

.(1ذخاؤهـهم)

روبيربالكونتالطريقفيوالتقوادانيثالىوحلفاؤهإيلفازيعاد

بقيادتهتفلبتقدكانتالصليبيينمنقوةتصحبه،زردنا)2(صاحبالأبرص

وقتلتوهزمتهمإيلض،زيقواتفهاجمتهم،4الإصلابالمساكرمنبم،عةعلى

فرسه،عنزردناصاحبوسةط،هابحصنالىالباقونلجأبيمامنهمعدداَ

مخطوطة)تاريخ،الفراتابن،299-2/999الحلبزبدة،العديمابن(9)

1392).

,op.cit., pp.,092-928 Grousset, op. cit.,,057-565/1 Nichlosonعط!ح!.
535.-532/1,.op.cit.,.414/1 Guillaume de Tyr, op. cit

ألذكر.أنفةاتعإواكلللاطلاع(2)رتمخارطةوان!ر

جنولا-وبلاطنس،-وحماةاللاذقيةبين-صهيون،زرد،عنفضلأ.يحموكاف(2)

.911صالاعتبار،منقذابن.ا!اورةوالمتإطق-صهيون
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بظاهـهـإرلمغازيالىو-لموهعليهوقبضوااسماقا-بلأهلمنقومفأدركه

مجاملةذلك!لأنهويظهر.صبراَ)9(قتل-ثطغتكينالىفأنفذه-حلب

رورير.الاميروبينبيت،المتحمالمداءبسببطضلتكينلحليفه

الأسرىوأ-فر-بلادهمالىحلفاؤهءادأنبمد-حلبإيلةازيدخل

ص،-ببوءيتدوابنالةلاعأص!حاببمضءثلمالممهكانمنفافتدى

اداللديهمي!نلمر-لا.وثلالؤنففالأسرىمنوبةي،وغيرمأنطاكية

!)الأولىجمادىفيماردينالىوتوجه.جميمأفقتلهم،لافتدائهمفيالكل

.2()حابالىممانيةويهودالتر؟نليحشد،(م1؟91-

-لمبفيت!نولم،قواتهور،هـقإيلفازيغيابفرصةا!مليبيونااستفل

ول!ن،أهـل!طبمضوسبواالممرةبلدةالىفخرجوا،لردعمالكافيةالقوة

منبلدوينوخرج.اب)3(الانس!الىاضطر!مالمالتركمنقوةتصدي

ن!ثيزرلأمراءا)ماثدةا،واقعبمضعلىواستولىقواتهرأسعلىأؤطاكية
-

ها-مثم،بالأمانعليهمافاستولىمصرينوممرةصمينالىوا.تجهبنىب

بشنالةكرة!تهطيلةحابقواتواكتفت.أنط،كيةالىعائداَوقفلزردلا

على!صلت؟الانتصاراتبمضوحققتالصليبيةالقواتعلىمتةطحةهجمات

سرمين،على4استيلاْلدىبلدوفيخالهالىجوسلينوومل.الغنائمبعض

-اتوالجمبطنانواديالىجو-لمينفاتجه،باشروتلالرهاالىهذافسيره

،021-911صالاعتبار،منقذابن،9-3!2/291الحلبزبدة،المديمابن(?)

.(1292مخضوطة)،تاريخالفراتابن

.31291الحلبزبدة،المديمابن(2)

092-928..Cahen,Iasy)! e do Nord, pp

.23191الحلبزبدة،المديمابن)3(
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التةرةهاجم؟،ر-لألفمنيقربماوسيفقتلالفراتغربيالواقمة

الرجالمنعددأوأسر،الدوابمنوجدهماوغنم،الشرفحلبوأممال

قطمتةدكانتالتر؟نمنقوةليطارد،الراوندانالىاتجهثمومن،والنساء

.منم)1(عدداَوقتلواا)!ليبيينهز؟ةمنتمكنواهؤلاءول!كن،الفرات

التاليطما)5مطلعحقالثامكاليفيوالصليبيينالمسلأفيبينالقتالاستمر

بلاق)بينمثاحنةالمامهذامنصفرفيوحدؤت(م0112=5145)

رأسعلىبلاق!مدم،الصليبيينوبينالأم!ربءلىإيلغازيوالي(اعحقابئ

تطاردموظلتوهزمتمقواثافلقيتهم،أنطاكيةالىحلبعسكرمنقوة

.بميدة)12مسافة

نيالفراتوقطع،التر؟نمنكبيراَحشداَ،ذلكخلال،إيلفازيجع

تأدونأيامأعليهاوأقامباشرتلالىودؤجهصفرمنوالمثصوبئاطاءس

جند.منلأحديس!محولمعليها،للاسكيلاءعزازالىر-لشمومن،يقاتلها)3(

في!لوراحعنهاابتمدأنلبثماولكنه،ثاتخريبأوضياعهاباستفلال

الىوأرطوالأنطاكية4التابالمواقعأء-اليمنكثيروهرب،الروجأممال

(N)39999الم2السابقالمصدر-E،82صالمنتخب،الخنةابن S،الفراتابن.

.أ03-2192نحطوطة)تأريخ

192.-092.Calien, op. cit." pp

الذكر.نفة2المواقعأماكنكلللاطلاع()2رقمالحارطةرانظر

،218صالمتتخبا)خحنةابن،591-16412الحلبزبدة،المديمابن)2(0

192..Runciman,op. cit.,.158/11 Cahen op. cit., P

Matthieu'D.127في)3( Edesse, Pةتلحيثكيرموبائرتلبينالمنطقةاجتاحانه

جرطين.أبداهاالتيالديدةالمقاومةرغم،وقرالمضياعموخرب،المليبيينمن؟بيرأاَعدد

.98105الصليبيةالحركا،عاشورعن
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الملكفخف،صيحةنجدةمنهوطلمبونالمقدسبيتملكاله!انيبلدوين

مندواف،بيهطالقلقوانتثمرقنسريئالىعانداَإيلفازيةكرّ.لنجد!م)9(

صيى-صلمواا)قيكتلكالفنائممنيؤملوتماكانراعلىصصولهملمدمالتر؟ن

إيلغازيمنوجرت.اصليبيينامعاثتبما؟3عدمبسبب،الماضيةالسنةفي

الحصولفيلالحاحهم-ر"اعلي!مأنكرهث!ءعلىالتر؟نبمضالىإساءة

الىمن!مالكثيريئدفععاإهانتهمفيوبالغعاقبممصيث-الغنائمعلى

فاشفل،حلبأهـ،لفيتفرقوايسيرنفرنيإيلفازيوبقي،الانمراف

إسب،الم!بمضعلىللصصولدانيثمنوتقدموا،الفرصةهذهالحهليبيون

علىطفتيئوصولولكن.مممماصلحاعقدالىإيلظزيدعوةرافضين

الصليبيين!وبفضقدما،الأخيرمر؟زعزز،بحليفهعهواقيقواتهرأس

إليهمايخرجفلمبتطويقموقاما،الرجالةمنكبيروعددفارسألفرأصعلى

هزيمتهم،دنلكفتكونأعقابهمعلىالعودةمنالصليبيينخوفبسبب،أحد

والاستماتةالمسلينمجابهةعلىاطوفيحمل!مكيلاكأ3بالافراجطغتكينوأثار

والحركةألطريقلهموأ،حذلكعلىإيلفازيفواةقه،النصر-قالقتالني

لامجتممينمصريئمه-رةنحوالصليبيونفسار)12مضايقةأيةدون-،مةبحرية

وراحوا،أ-زرمعلىالمسالونوأشرف،ولاراجلفارسعنهمينفردلا

هؤلاءو!لوعندما،عن!اتخلفاوالصليبيةالقواتعنضرجمنكليقتكن

توجهذلكوأعقب،حملبالىالمسالونعاد،ب!واصتقرواممرفيمعرة

عن،1/805المليبيةاطركة،عاضور،691-2/591الحلبزبدة،المديمابئ(9)

Foucherde.-445.ممه chaters, op. cit., pp

514المبر،خلدونابن،011592الكامل،الأئيرابن(2) AA،الفراتابن،

.(1393مخطوطة)تاريخ
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أنطاكيةصيبيىلنردةالثانيرلمدوين)قدوموكان.أزطاي،)9(الىالصليبيين

.!م)2(المسدينمهاجمةعدمفيكبيرأثر

قلقمنقواتهأصابوسما،الشامفيإيلغازياستقرارلحدمونظراَ

،(م؟121=5145)ء،مثايةأمده،الثانيفيبلدومعصلحأعقد،وتذمر

والجبلوكةرطابالمحرةوهياله،صيشرقيمواقعهءنبموجبهلهتنازل

توجهشمومن.عزاز)3(بلدومن،لياونوا)-كاقجهلمنوضياع،والبارة

الثانيبلدوفيوأقام(جديد)ثمنقواتهحشدفيالهدنةفترةليستفلماردفيالى

طوأولاه،عليهاوصيأباعتبارهأمورهاخلالهانظمقصيرةفترةأنطاكيةفي

.(b)بالفأاهتمامأ

يتخذهالا-يالأولربيعشهرني-زردنابهدمأمرأنإرلمةازيلبثما

أبو،01/512الكامل،الأثيرابن،166-51291الحلبزبدة،المديمابن(9)

،الطباخ،3/84الذهب!ر،الفزي،2/26تتمة،الررديابن،43122افتمر،الفدا

،384-95/34حلبتاريخ

292-192..Grousset,op. cit.,,576/1 Cahen op. cit., pp

(2)158/11,,.Runciman,op. cit

،(2/93مخطوطة)تأريخ،الفراتابن،2/691اطابزبدة،المديمابن)3(

الجوزى،بنوصبط(202ص)دمثقالةلاتجماابنأما:892ص1،ةتخب،الشحنةبنا

وانظر:،ا)!لمحالىالاشارةبمجردفيكتفيان(8119الزمانةمرآا

,Cahen,op. cit., pp..292-192 Nicholson, op. cit.,,416-415/1 Grousset

577/1.,.op.cit

الذكر.نفة6خالمواأماكن!للأطلاع)2(مرخارطةوانظر

.(2193طوعان;)تأريخ،الفراتابن،21699الحابزبدة،ا)ءديمادن(4)

(5)537/1...Grousset,op. cit., ,577/1 Guillaume de tyr, op. cit
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الصليبيونبهقاملمااحتياطيوكإجراه،-لب)1(لتهديدمركزاَالصليبيون

اليمملتآا)قيالمناطقفيالفلاصيخأعلىتبضواإذ،الهدنةبنودزقضمن

وكازت.به"وواماوالغلالالأ!والمنت3وأخذواوصادرو!وعاقبر!م

ول!ن،اصلمحبافلابلاطمئنان،ممرتقدالمسالينبأيديالتنالضياع

وبرر،والأ-صاكضة!لىوأغار،شوالفيبقواتهخرجالرهاأميرجوعلين

الوالي.4يجهفلمإطلافهفيكاز."وأنهعأتباعهأحدبأسرمنبجواليبقيامذلك

،والأ-صا)ةقرة!نواسمةمناطقوأحرق،ويسييقتلجوسلينوراح

عنهمونزع،والضفاءوالمجائزالمشايخوأسر،فيهثوىبطنانواديوترل

وقةلباشرتلالىيصارثم.بأجممهم.فهلكوا،عراةالبردنيوتركهمثيابهم

مماا"فملجديدمنوخرجقواتهحشدحيث،إمارتهإلىعائداَهناكمن

الثاني،بلدوينلدىحلبواليإيلغازيفيسلمانفاصتج.الاولىالمرةفيفحله

إلاالمساكرمن-،لي-،البلادهذهيترك!إيلضازيان5:يقولاليهوأرسل

الأ-ير!وأن)12سلينشوءلىله-ملارإنالثانيبلدوفيفأجابه،بالصلحثقة

صليبيوو-رج،-وك!ليناراتءوتتابهت.)13الهدنةشرو!طفييدجل

ءسواوأاَكثيرشيئأوغنمواشيزرلجدعلىوأغاروا،ذلكإثر،نطاكيةأ

اضطرف،المناطقببحضشيزا!أصروطالبوا،ا!كفيمنجاعة

،!فراتابن،202صدثق،الةلاؤيمابن،2/691الحلبزبدة،المديمابن(1)

.(3193مخطوطة)تأريخ

577/1.,.Nicholson,op. cit.,.004/1,16-415/1 Grousset, op. cit

.791-61299اطإبزبدة،العديمابن2()

292..Caben,op. cit., P

)3(577/1.,.Grousset,op. cit
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.Mالمالمنبمبلغهصالحتمالىهذا

***

-5145)السنةهذهخلالالشامالىالعودةمنإيلةحازييتم!كنإ

معانشفالهبسببحلبعناضضطاوتخفيفالصليبييند،!ة،(م0112

تقدمواقدهؤلاءوكان،والةفجاتا)12ال!رجقتالفيالمسدينأمراهمنعدد

فاضطر،المتاخمةالاسلإميةالمناطقعلىالإغارة،أرمينيةعبر،ضخمةبقوات

الا-!الالىفارسرلادثهاليآصا،السلجوقيعدالسلطانفيطفرلالأم!ير

رأسءلىوكان،المغيرينلمحا!ةالتقدمءلىالاتفاقوتماداوريئالأمراءمع

.عندهملتبكانالذيمزيدبنيأمير!دقةبئودبيسإيلفازيالأمراءهؤلاه

الثلاثينعلىتزيدصخمةقواترأسعلى)3(تفليسصوبالأمراههؤلاءوتوجه

الميسرةقيادةإيلفازيفتولى،الأعداءبقواتالتقواتفليسقاربوافلا،ألفأ

القلب.قيادةطةرلوتولىا،يمنةودبيمى

المسالونفظن،صيلمائ!رجلالكرجمنخرجالقتالينشبأنوقبل

،باكمئابورموااهـفيصفوففيفدخلوايَحذ"و!فلممستأمنونمؤلاءأن

وتبع،فانهزمواالهزيمةأ!االخلفيةا)!ةوففيمنوظنقوا!مفاضطربت

وقبمهم،المسلينمنكبيرعددفةتلالزحاموايفد،بمضأبمضهمالناس

.71291الحلبزبدة،المديمابن(1)

578/1,,.Grousset,op. cit

.(2)رقم%ارطةوانظر.('2/9مخطوطة)تأريخ،اتالةرابن

بلادمنالقبقجباليكنونكالؤاأنيةسالنهمطممتنةمنةجماء:والقة!صاقالكرج(2)

.أ252-14952بلدان،بافوت)ملكولهمأرمينية

.(85ا!اياقوت)-رزانلاحيةقصبةتحد،قديمةوهيبارمينيةبلد:تةلميماس3()
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وأسرواأكئر!أدا!واأنالىوالأسسالقتلةيهميمملونطويلة-،فةالكرج

فيدبيساصتما*!ةلولاالأسرأوللقتلإيلة،زيوتعرض،ر-للافاَأربعة

قوا!مصنتهةى؟،الأمراءورقيةودبيسإيافازيعادثمومن.عنهالدفاع

وفتروهاوحاصروها،لتفليسالمجاورةالمناطقلنهبال!كرجواتجه،بلاد!مالى

.)11(م1121=ء515)التاليالماممطلعفيعنوة

أنهذاك،عليهتة!يأنكادتالتياطربهذهفيإيلفاكأيأسموهكذا

الأ-رىدونإسلاميةإمارةعلى-طراَي!ليكن!المدوزحفأنادرك

رأصعلىبالنردةإدرولذا،المتاخمةالإماراتكلعلىصثتركخطرهووإنما

ول!نه،قواتهمنكثيراَذلكوقد!فه،دبيسحليفهممه!تصحبأمْواته

الاسلامية.طقlا،ةءفالدفاعفي!ووليتهلتحملاضمدادهمدىأوضح

!ثانهاليهوأرسلاهذادورهالمباصيوالحليفةالسلجوقيا)سلطإنوقدر

.الممركة)2(من-لامتهعلى

بكر،ديارفيإيلنازيغيابفرصةمستغلين،أعالهمفيالصليبيونتمادى

الذهي،،351-003صمختمر،الحبريابن،051112الكامل،الاثيرابن(1)

،ضدادابن،501-5/401المبر،خلدونابن،1143المبر،1292الإصلامدول

ويذكر،(38-2/37مخطوطة)تأريخ،اتالنرابن،!201مخطوطة)الأعلاق

51ورالمضايقودخداالبدءفيانتمرواالم!لينأق(002-12991الحلبزبدة)المديمابن

دءخقص)القلانيابنفييردوكذلدُ،وهزمومهؤلاءعليهمكرأنلبثوما،أ!دامه!م

جملفي(209-01؟/8الزمانة7مر،الجوزيبنبطريخطىء،(402-502

وانظر:ء516عاماطادثةهذه

1/2المنتظم،الجوزيابن2() 2 v.
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بحلباد-ط-ةالمناطقفضهـبوا،إةفجافواال!رجضدحربهفيوان!،؟4

ءلىنزلو،ا،-د!نوصهمامفنعلى-وصلينوأغار.?ظمهاءلىاواستولر

.بلادهالىوعادالمالمنبمبلغفصونع،-مإثابمضوأ-رقوة،تاثابزاعة

الأم!ربعلىهجوص-(ثن،(م1131=5155)التاليالحامفيصفروفي

الىالروءيستطع!منوأسرالبلدوأحرق"اإصلأينءناَكهيرعدداَفقتل

أ-رقواو-ممانية-الأم!ربعلىالصليبونز-فالآخررريعوفي.القلحة

أطرافهامنكأيرةأثاءوغنمعرصحل!طوأغاربلدوينوالفلال)9(.وسارالدور

غنمههااصتنقذتلمبييناطمنقوةلهفض!مدت،اَأسيرخمسينمننحواَوأص

.اتراجع)12االىواضطرته،مواثيمن

فثن،-لبعلىقبضتهمث!ددوا-!إيلغازيبهزيمةالصليبيونعلمأنما

ابنهالىي!تبأنإلىإيلفازيافطرمماأطهـاف!،علىهجومأالثانيبلدوين

علىالصليبيينبصلحيأمرم،هناكالأهراءوبقية-حلبفينانبه-صلمان

والجزرسرمينكلبمو-بهالصليبيونوحصل،ا)!ملحفمقد.يريدونما

بنودونصت،بحابا!يطةالزراعيةالجماتونصفالشمالوأممالوليدن

وطالب.-مفيهللطرفينيبقىلامجيثهـهـاقتلبهدمالقيامكلالصلح

س!ثاولكنذلكالىإيلغازيفأجابهم،ربtبالأ-كذلك-الصليبيون

/3مخطوطة)تاريخ،النراتابن،891--2/791الحلبزبدة،الحديمابن(1)

48-94).

578/1.,.Cahen,op. cit., .p.292 Grousset, op. cit

/2نحطو!4)تأريخ،النراتابن،991-21891الحلبزبدة،امديماابن(2)

Cahen, op. cit " .P ,292 . L 9 - 4 A
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الرهاأميرجوسلينتولىوقدالمس!في)9(بأيديفبقيتلأعدائهمتسليمهارفضوا

رأةوقد،غائبأفكانالثانيبلدوفيأما،الصليبيين-!ةمنالصلحعد

،سرمدامنبالقربقديمديرعارةفيو!ثرع،وصولهلدىا)!ملحبثروط

.دصس!ين)2(الانلسيرووهبهاطرابأصابهقدكاق

***

قام)3(الاستقلالوأعلن،(المامنفسفي)أبيهكلسليانعصىوعندما

الفرص4،واستفلواهؤلاءفطمع،أبيهفدبهمللاصتماءالصليب!نمنبالتقرب

صوبتقدمواثم،حلبضدانطلاقنقطةليتضذوهالهمالتابمةزردنافعمروا

وهزمتمحلبقواتلهمفتصدت،طىِقبيلةآخياطريقمفيوهاجمواصلب

ف،صةتازلالاخرةجمادىفيرلدوينوخرج.جماعةمنهموقتلت

وأحرقالأ%رىالمواقعمنبمددفملوكذلك،وخربهاعليهاواصتولى

حلبأمراءأصداليهفخرج،قويقنهرعلىصلدعفيفنزلوعاد.ونهب

كل":قاث،بلدويئفأجاب،إيلغازيفيصلمانمعالصلحعقدمنهطالبأ

دونه،وأقاتلعنهأذبوألا،أحفظهحقالأم!ربسلإنبطينيأنشرط

التمسبل..صلبثغورمنثضراَنسلمأنيجوزما:سلمانمندوبهلفقال

علىصلب!،حبيقدرلاالأممارب:لهفقال.عليهلبوافقك؟حنمماهذاغير

تسفروا."جهاثا--جميعمنالحصونلحيهاقدممرتفإنيحفظها

الي!،توجهلذلك،الأمماربأخذعلىبلدويئلاصرارنتيجةعنالمفاوضة

.94-2/84النراتابن،991-2/891الابقالمصدر،المديمابن(9)

578/1,,.Runciman,op. cit.,161-915/11, Grousset, op. cit

.(2)رقمخارطةوانظر،12999الابقإصدرا،المديمابن(2)

.الاولالفصلفيالتفاسيلانظر)3(
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رحيلهأوجبتأنطاكيةفيحدثتأمىوراَولكن،أيامؤ،ثةوصامرهما

عنها)1(.

ذلك،لهشمأنوبمد،ابنهء!يانعلىللةضاءحلبالىإيلغازيقدم

أمده،الصليبيينمعجديداَصلحأعقدثم،هنادًوالماليةالادارةأمورنظم

.)2(الاسلاميةالمواقعمنعددعنبموجبهلهمتنازل،كاملةسنة

ديارالىيهودكماالوقتكسبهوالهدنةهذهمنإيلغازيغرضوكان

سنةمطلعفيذهـكلهتموقدالصلميبيينعلىةالكلليحيدقواتهويحشدبكر

.)3((م'1'111ب5165)

واصتدعى،التر؟نيةالقواتمنكبيراَعدداَحشدأنإيلفازييلبثلم

جاورهاخرتوما-الرومبلادفيإمارتمن(بهرامبئبلك)اضيهابئ

ءشرالسابعفيالفراتعبرثمومن،باستص-،به)4(تهاببماجوتمادون،

الأولىبر،دىفيزردناونازل،(م23؟ا5516-)صنةالاخررببعمن

وتوجهالمةدسبيتملكطاءةعنطرابلسأميربونزخروجفرصةمستفلأ

إيلفازيحصارواستمر.()ْغريمهمنالولاءيمينلانتزاعطرابلسالىهذا

.Cahen,op.،.ع.202392-12002الحلبزبدة،ا)مديمابن(1) cit

.2/302الحلبزبدة2!)

أثناءللصليبيينتنازلسلإنبأنالقولفي،9/905الصليبيةاطر؟ة،عاشورويخطىء

قبلمنالصليبيينبيدكانتالاولىأناذ.ممهم"صلحعقدهلدىوالأثاربزردناعنعميانه

.(2)رقمخارطةوانظر،)بلنازيةوفابعدالهيهمصدترالثانية

.31202الحلبزبدة،المديمابن)3(

.2/302المابقالمصدر(4)

(5)417/1.,.Nicholson,op. cit
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عرفةدهـ!ميرأوكان"رلمدهامتإطقبضءلى%لالهاتولىايىيامأعدةلزردنا

.ا)خرهـك!-ذاالأولا!دفسي!ونكلوقمهأن،ا)فراتإيلفازيعبورلدى

لهمو5-إفو،يو!-،ءثسكأةمدةا)!يرءلى-لمةممواسبأهـثراب!-مع

اإدةهـذه-إزتفإن،ا)صا-!!نطثد4اإدرةومه،درةفي-دغمإيزاد4اعلى

هـنءلياعواللُه:لهموقال.يمل!،هـارحلدماء!مي!-،عةانهيصلهمولم

ءلىسرتأ-إيلفازيليهني-قهلمهإنإملاميإلافيلمصململئنالثاهدفي

يضةإوضطهـابرإسأطراففيومو"فيبربلدوالتةىحتىو-رج،،طلا!ميديه

لنا،و-إفلهصاةناد:فةال،دنالزرإيلضازيدقصدفأ-يره،صاصبهامع

ربمادل،يتدرأظنهوما،لفوخوكأن،غيبتهفيرلمدهو!ةظنا،ن!ةخاما

وأكلالها،أزطإ؟ءةءلىإلاالحتهoمالأننيالةدسفيقصدنيأوطرابلسقصد

فماد.،1(-ددار!-،وتكثفوكفرطابأفاب-4الىتودأنيرببل

ءلهوأ،لدوينالىأرصلثمومن،إبلضاز!تحرركاتواصتطلعزررلأصاحب

عايهوشرطاباسطرأمير)!اط،بلدوفيفاضطر،زردناءلىإيلضازيقيول

واستدعى،zأزطاي-الىتو-،ثمومن،ا)قتالنشوبلدىم!"الاثتراك

اطص،رترك،ذللثإيلغازيبلغفالا،زردناصوبمناكمنوتقدم،جوصلين

منوايخر%أنالص!يينمنوطلبنوازتدعىمت!قةفنزل،نحوموتوجه

الىفرحل،لهر-ت!يبوافلم،المكثوفةالأرضالىفيهعس!كرواالذيالمضيق

ربضوها-واالحهلميبيونفخرج،بهقالت!قدطفتفيوكان،الس!لطانتل

بنيوسفاصا-ب!اصتمىو،جدرانهاوهدموابيادرهاوأ-هـقواالأم!رب

ةلم،هناكوأقاموادانيثعلىونزلوا،ا)صليبيونفتر؟!ا،بقلمتهاصيرخان

جدوىبمدمشرواإذ،أنطاكيةالىففادروها،المسالينمنأ-داليهميتقدم

.002-31202الحلبز،دة،ا)مديمابن(1)
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ذلكوإزاء،جندهامنجاعةوقتلم!نيةزردلماولازلإيلفازيفماد.رقائهم

هناكوأت،منوازإلىفر-ل،إيلفازيللةاءوتوجهواه!نيةالصلميبيونتجمع

نأوحدث،الصحراءالىهؤلاءيخرجأندونالصليبيينيزا-فأيامثلاثة

بينا،حلبالىالمودةالىفاضطرنذاك3ممدتهفيبرضإيلغازيأ!يب

فيمرضهيمالجإيلغازيوإذكان.بلأدماإلىوطفتكينبلكمنعادكل

وثبواعزازأممالالىفارسألفقوامهااطلمبيينهـنقوةخرجت،صلب

كل،فارسأأربحونوبصحبته،عزازصاحبفهاءثماعادواثمالمنطقة

منقوةخرجتسثمبانوفي.جماعةءنهموقتلالمسلونفانهزميخاغفلة

وأهاليها،بزاعةنائبلهافتصدى،قباسينتلوهاجمتباثرتلمنالصليبيين

بتحسنإيلفازيأحسوإذ.رجلأفمونمنموقتلانهزمواالمسلينولكن

نيبهاشتدانلبثماالمرضلكن،ميافارقينالىعائداَصلبغادرصحته

-5165)صنةرمضانأولفيميافارجمةفرىإصدىفيفتوفيالطريق

.()1(م1222

النظر،بميدوعسكربأالمراسشدلدلالدافاالمسلون

تا،ال!ر؟نمنيواليهالذيا)ممبيروبالمدد،الشضصيةب!م!نياتهاستطاع

عندهاالحلبيينأنالفراتابئويذكر،سنواتخمسطيلةالجهادصركةيقود

الشدائدبتواليوأيقنوا،الأبوابوأغلقوامصابهعليهمعظم"بوفاتهعلوا

،،54-42114صلبتأربخهالطباخ،602-03ا!2الحلبزبدة،المديمابن(9)

.ايافازىتحركاتالىبالاشارة(702صدمثق)القلات!ابنواكتفى

,laumede Tyr, op. cit.,,537/1 Cahen, op. cit." pp. ,59-492 Croussetلنلاح

418-417/1.,.op.cit.,,83-581/1 Runciman, op. cit.,,161/11 Nicholson, op. cit

.2()رتمخارطةوانظر
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(طماعهموقطعصلبعنالفرنجمادةحسمتدإيلغازكليماكانلأن،علإثم

بدأ.الذيالدوربإتمامبهرامبنبلكالدولةنورقيامولولا،000،)1(فيها

بوفماةللجهادالأراتقةقيادةمرحلأتنت!جاأنالهف!لمنلكانايلغازي

والمس!ريةالشخصهيةالأسبابنفسيمتلككانالذي،باكولكن،إيلفازي

وكان.لاصلميبيينالفرباتتوجيهفييمضيأناةطاع،صلفهيمتلكهاكانالتي

تسلهفيبالغأثرأعدائهمحاةلعلىالأخيرهبومهفيلهإيلغازيلاصطحاب

منتو!يةبمثابةاصطحابهكانإذ،ممهوفاةبعدللأْراتقةالحسكريةالقيادة

.بمد.منلبلكالقيادةت!ونأنفيإيلغازي

بينإ!ارتهاموانف،إيلفازيوفاةفرصةاستغلالالصليبيونحاول

انتصاراتالتحقيق،بركرديارفيالتر؟نيةالقوىعنصلبوانمزال،ابنائه

منوجماعةقواتهأنطاكيةأميرةصشد،الشامكالينيالمحالينكلصحريمة

فقدم،وأفسدفيهوعاث،حلبضرقيثهالبزاعةواديونزل،الأرمن

وهاجها،حلبشرقيجنوبي،بالسالىرحلف،المالمنمبلغأأهاليهاليه

الملب،افيوأسرفاليهالمالمنمبلغدفعأهلهامنوطلب،بالمناجيق

أركتهبالسفيمرابطينكانواحلبوفرسانالتر؟نمنم!ثتركهقوةلهفتصدت

تأبمد،علبثاواستولىو-،صرهاالبيرةإلىتوجهصيث،الانسحابكل

ءاراتوزتابمت.أنطاكيةالىأسرىأخذمأنلبثماأنهإلا،أهلهاامن

تتورذلك،21((م1132=5165سنة6ضرالىحلب-ولالفرنج

انتقلتقد-حاب-وكانتوقو)!م)13الصليدينبممتلكاتمحاصرةشبه

.(6612مخطوطة)تاريخ،الفراتابن(1)

.(3/76نحطوطة)نأريخ،الفراتالف2/902الحلبزبدة،المديمابن(2)

3()418/1.,.Cahen,op. cit., ,p,592 Nicholson. op, cit
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.1()أرتقبئالجبارعبدنجاسلميانالدولةبدرا%يهابئالىإليلفازيوفاةبحد

Jاتحركاتيثلأنبالمثاستطاع ضربةتوجيهعلىالقدرةويةقدمصلميبج!

رجبفيالرهطقواتعلى!ققهالذيبالانتصاروذلك،ادفيضدحاحمة

إثر،تقدمفقد،-إيلض،زيممهمرض--لال(م1133هـ-516)!نة

انشغالفر!ةمستفلأ،!اعليمالحصاروفرضالره-االىزردنامنعودته

منعنيفةمقاوصةلقيول!نه،الشامثهالفيإيلفازيبتحركاتالصليبيين

.(y)رlاطصمنطويلةفترةبمدالانسحابالىفافطر،الصليبمايةحاميتها

يميدأنبدلابأنهواكأقدوا،بالم!لاذسحابيطمأنوا!الرهاصليبيىولكن

أميرهامعيلهوالب!يرةفينذاكآكانالذي،-وسلينالىفأرسلواعليمالكرة

منبلكقربمنانجاليرفف،ف،حدثبمافييرونه،بوازيهليجاليران

مدمو.عدوما)3(لمجابهةصويةالقيامعلىجوسلينيحثوأخذأمارتهصدود

وهوالصلميبيينمنقواتهجمعقدجوسلينبأنسيدهوأخبربلكأتباعأحد

أربمماةفيهووبقي،عنهتفرقتقدبلكقواتوكانت.مهاجمتهكلعازم

،خطتىمءلىاطلعأنبمد،"(Iصوجمنبالثربللقائهمفاستعد،فارس

المليبيونتقدمأنوماالأمطار.بمياهمشبعةموحلةأرضفيكينألهمونصب

اعالاصمنتتمكنولم،الأرضتلكفيخيولهمقوائمغاصتصتىنحوه

.(ا!26مخطوطة)تأريخ،النراتابئ2/9035اطلبزبدة،المديمابن(9)

نتمة،الوردلىابن،2/462افتصر،الفداأبو،09/522ال!مل،الأثيرابن2()

.9/424صلب،ريخ،الطباخ،5/224المبر،خلدونابن،2/28

()،Grousset, op. cit., 583/1 - ,584 Runciman, op. cit., ,161/11 Nicholson

418/1.,.op.cit

.236-095122ال!مل،الأثيرابن(4)
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رةلمتفلم،السهاممنابلأوبلدعاي!مفسلط،والةهـسان4الاسلرثقلبسبب

مقابلسراحمإطلاقبلكمعليموعرض.جو-سلنوأسر،القليلإلامنهم

كابخالوالبلادنحن":،لواوفرؤضواالهاورةالمواقعوبعضالرماءنالتنازل

بأيديف،والذي،آخرالىرحللحوّبحيرُعقرمق-اطمل-والحدج

المالمنكبيربمبلغنفسهافتداهمنهجوسلينوطلب."غيرنا)9(بيدصارقد

اعتقل!3صيثخرتبرتالىأسراهوحمل،بلكفرفض،الأصىمنوعدد

أموةالمةدسبلتملكللدَْوصالةتحتالرهاوغدت،)2(هناك

علىأممراَمرعشصاص!الراه!حفرىشحيندلمدوققاموقد.لانطاكمة
!!..-.-.-..

.ا3(جوسلينمصيريتضحأنعلىالرها

التخريبفيهماوأكثر،وأعالهاصلبكلهجما-"الثانينجلدوينث!دد

لمإذ"برلدوفيمنالصلحطلبالىالأرتقيسلإنأميرهااضطرمماوالتحريق

الةريبالأمماربحصنعنللصليبيينالئنازلمقابل،،)4(قوةبالفرنجلهيكن

وتمذلكعلىالثانيبلدوينفوافق،بلادهمهابةعنهؤلاءوتوقف،صلبمن

تسمحيث(م-51751123)ة"صفرمنالماشرفيالصلحعقد

4مخطوطة)تأريخ،الفراتابن،2/602ا!لبزبدة،المديمابن(9) nor).

فييخطىءوهو)،226-01/522الكامل،الأثيرابن،2/602الابقالمصدر(3)

دمق)!طالقلافابنوانظر(01/234فياططأهذاويكرر،.ء51آعاالحادثةهذ.جمل

المبر،خلدونابن،2/82تتمة،اررديابن،2/612المختصر،الفداأبو(802ص

.12889/البداية،كثيرابن،ث98-422لملم5

.Runciman,op. cit.,,161/11 Grousset, op. cit.,,584-583/11 Nicholson, op

0418/1،."

(Nicholson,op. cit.,.418/1 (r

.0/9Irvال!مل،الافيابن(4)
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استقامتثمومن،دءصضين)2(لانآصيرعلإ!اوعينوا)1(الأئاربالصليبسون

.الأتوات)3(ا)يماو-جلهت-لمب،بىأممالا)هـ!4أ-وال

والذي-ابأميرص-ءةدهالذيالصلحإثرالث،نيرلمدوينءركلزقوي

-ء251)ءإم-بلعا-،ماكانتالىأذطايةإ!إرةحد،-دإعادةمنمكنه

الأ-يركان1)تي(4؟ر؟هـ)ئلهةوفيىصرالمىلةتالا)ت-هـكهـر4ة،(م1811

منبا)ةهـبالةهـاتنهرعلىوزةح،الرء-الإمارة!ةوالتالينذاكا15َمِحاصر

ا)فةةعلى!ءرتاكطةةالىالثافييئبلدوقواتوصولولدى"تبرتض

الةطلاردو،رالمثم!-ممرهقيا-تاا)ةروعفرحدأ-ستجة)ةمر4اثرفا

،(م1231-!517)،صفرمنسءْالتاصعالأربماءيوم،الطهـفينبين

%و،منهمأةلبلذكانقواتعددأنمنبالرءما)صلإلجيونفان!زم

تةدمثمومن،%ياء4!بت؟،ومقدميها-4ؤوءنكبيرعددوةةلالثا-ف،

-وماين؟متة،خرزبرتتلمةفيبلدوينع!ا،كركرحصنوفتحبلك

!ء5ءحهر،اأالذينالصليبيينالةهـساتوبرقبةانوجالير

.(()ْم1331

*"

زبدة،المديمابن،902صدمق،القلانسيابن،-232//01ادابقالمصدر(9)

2182الختمر،ا)فداأبو،2'2/0اطلب t،الفراتابن،2/13تتمة،ا)ورديابن.

.(6127نحطرطة)تاريخ

585/1...Grousset, op. cit

.3/021اطلبزبدة،"مديمابن(3)

0Tryال!مل،الأثيرابن،902صدمثق،إةلافياابن(3) / N.

.(21462ةوت،1)وخرقيتحميساطبينحصن:كركر(4)

=234،-101/233)كامل،الاثير،121-12021الحلبزبدة،ا)مديمابن(5)
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لمالثاني،لمدوينلأن،كبيرحدإلىالهزيمةهذهإ!رالصليبيينوضعاضطرب

كذلك،وأنطاكيةا)هـهاإمارتيعلىوصيأوإنماكانفصسبالقدصملكيكن

جفرنيالأصيرفاستمر،هأسسبمجردكو!الصلييالكيانف!نذلكومع

بدسم!رفالنسبرناردديالبطرلركوقام،الرهاشؤونب!دارةمائمأالراهب

طبريا!احب،جارنب!ةيوستاصستارلال!ندقامبينما،أنطاكيةأمور

.برر)1(ديوليممحلهحلتوفيوعندما،ا!لقدسبيتأموربثسيير،وصيدا

جديدة-!مونإضاؤتهوإمارتهتقويةعلى،التاليةالأمثهرطيلة،بلكممل

الىفضقدم.الشامالىهـ؟ةالمهوتحورلا)!مليبيينمجابهةمنيتمكن،ياليها

للاسدلاءعلىطمحثمومن،ا2(الأولربيعفيعليهاواستولىوصامرهاصران

سمقد-ا؟بارعهدفيسلمانالدولةبدر-صاحبهاأنقدبهمهو؟ن.صلب

حةظعن-سلمانأي-عجزهوعلمءلميهذلكفمظمالفرنجالىالأمماربقلمة

إثرالأولربيعفياليهاوتوجه،عليها)13الاستيلاءفيرغبتهفاثشدت،بلأده

الصر،ابنخلدون،8/111ا)زمانةمرآ،الجوزيبئسبط،902صدمثق،القلانيابن=

5/224-324.

,Runciman,op. cit.. ,165/11 Grousset,. op. cit., ,588-587/1 Guillaume de Tyr

4541-054/1,,.op.cit

(1).Grousset,op. cit.,,588/1 Runciman, op. cit.,,163/11 Nicholson, op

421/1...cit

ضداد،ابن،902صدصئقالةلافيابن،432-021132ملال!،الأئيرابن(2)

المبر،خلدونابن،2/212الحلبزبدة،الحديمابن،(ب71مخطوطة)الاعلاق

استبدالفييخطىهوهو،812صالمنتخب،الشحنةابن،..0/224-23441

الأحداثكلذلكُبمداؤلفايذكرإذ.النا-منخطأهذاكانوربما،ثاهباطانبلكاصم

.(78-2/76مخطوطة)تأريخ،الفراتابن،بلكشهدهاالتي

.233-01/232ال!مل،الأفيابن)3(
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ندجةأيةيققلنلا!لميبيين-!إدهأنيدركوكان.-هـانأمرمن،ئهانتم

؟،الشامبرلادفياعدةلهت!ونرت،ي)Aإالىحلبيفمإما،صاس!ة

اذ-!،راتفةيقمنإء،رتهإلىحلبرفمتم!نالذي،إيلفازيعهدنيصدث

قبيل-لمبأهـهـاءلأصدرأكقالهماالرأيهذاويؤكد.الصليدينضدعديدة

،كأهاالةرزجأكثفأنأرردإنما،اسثبحلبغرضيما،:عليهااصثيلائه

الفرنجاة-اءإلا!ملييكونلاحلبدخلتإذاأننيع!-داَأعطيكوأنا

أقصرفيالهدفكل-ذاقلتحفا)هنفاست!دامالىبلكلجألذا.وكسر!م)1(

واستولىغلتهاوأحرقاطصارعليهاففرض،الصليبيينلقتاليتفرغيوقت

فاءهماوسبى،المجاورةالمناطقفيلهاا،وا)!نمنعدداَوقتل،دوابهاعلى

انتشارالىللفلالا-راقهوأدى،الحلبيينقاوبنيالرعبيلةيوأولادهاي

حلبمديظبلكتسلم،الأولىجمادىغرةاثلاْ،ءاصباحوفي.المنطقةفيالغلاء

،--اتعدةمنبالم!بشطرونودي،أمراكا)2(نجمضمعبالاتفاقبالأمان

ا)قلمةتسلم،(م1123هـمص)الأولىجمادىءنالرابرعالجمةيوموني

و-ير،أءورهافنظم،-ارالجهءبدفيسلمان.خادرةمنيومد"ب!اونزل

.حلب)13فياإمشاكليثيرأنمنخوؤ،-هـانالىرضوانبئشاهصلطان

اإواقععلىاله!مماتمنسدلمةبشنبدأحلبفيلهلمكالاصورإباصآ"رمد

،11212212الحابزبدة،المديمابن23312(،12ْ/ط3ُ3ط)"الكارلإ!ترلْيرأبن(2ف"

،1123تتمة،رديارابن،81242ةمر21،ا)ةداوأ،902صدمق،الةلافيابن

الذهبنهر،الغزي،1/5094)صبر،خلدونارن،523-135صمختمر،المبريابن

.(87-2/77ءطوطة)،اتالةرارن،844-4ث171تأريخ،الطباخ3/580

الابق.الهامقانظر)3(
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ثالأصةفوأ،وهابهماالبارةالىفتوجه،منهاالقريبةالصليبية

وءإدر،يحرسهمنبهووكلو!ده،المسالينكلالأذىشدبكانالذي

ةقرر.كةهـطابالىا!هـبءنتمكنماسرءانالأسقفأنإلا.المكان

،(1الآ-رةمنبمإدىفيالثإنيعشروذلكالأسقفواستر-اعالحصنمهاجمةبلك

ا-قوابئانوجاليروجموطينالمحانيرلدويئأنمفادهوردهنبأأنإلا

الهربمنتمكنواقد،ترتبرتبجبملينا،ءالأصىمنوغيرلم،تنكريد

ليس،الأرمنمنءبولي!أجوسلينكانفةد.البدأهاليمنالأرمنبمساعدة

على،مماءلتمفيوكرمهاليهملا--انهبل،أرمينيةامرأةمنلزواجهفقط

فضلاْ،وا)"خ!ل3،دطالافسادهاالتيالثانيرلدويئصلفهمهاملةمنالمكس

مؤامرةتدبيرالىأهلهادفعمما،أرمينيةمت!قةفيتقعكانتخرتبرتأنعن

اصيطرةوامباغتضهامنفتم!كنوا،)12سراحهوإطلاقالقلمةعلىللا!كيلاء

-وسلين:ةقال.عظيمةجملةوكان،ف،لبلككانماكلوأخذواأعليها

ماونحهل،ءيأنوالموابخلهةافقدوالآن،الهلاكعلىأشرفناقدكنا

خروجءلىرأ!ماتةقاَوأخير.الحصنمغادرةبرلدوينفرفض)13،عليهتدر!ما

يشربأوطأيأكلولاثيابهيغيرلاأنعلىوحلّفوهاكجدةلطلبجوملين

ويضهصنخرتبرتالى3مويصلالفرنججموعيجمعأنبمدإلأ،خمرأ

حاضية)102ورقةتأريخ،المظيمي،392-3/212الحلبزبدة،المديمابئ(!)

المنتخبص،الخنةابن:012-902صدمثقالةلاف!طابن،(2312/الزبدة

!فبا&أنالىارةالاصفي(8/119الزمانمرآة)الجوزيبنصبطويخطى.،218

(2781مخطوطة)تأريخ،الفراتابنولير،المصادربقيةنيذلكيرد!)ذ،الاْصقف

الفرنج.أصرىمنكبيرعددقيلالأصقفلهروبثاربلكأنالى

(2)164-163/11.,.Runciman,op. cit

.(87-6137نحطوطة)تأرثخ،الفراتابرن،2/312الحلبزبدة،المديمابئ(3)
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.(1اخلاصم

!دهـخة)12سرتفيضخمةتوات،بذلكحماعهلدى،بلكحشد

منوالمشرينا)ثالثفيعنوة!اوفت!عليهافنزل،خرتبرتالىبالتقدموأصع

يأ-أصحابهمناب!كانمنمهظموقتل،(م1123-5175)رجب

أسراهكبارسوىيبقوأ،الصليبيينومن،نحهلتهكفرواالذيئ-الأرمن

.)3(هناكواعتقا3صرانالىعيردمصيث

تلالىبهموتقدمالصليبيةالةواتمنعدداَوحثمدالقدسالىجوصلينمضى

فرصةليستفلحلبص!وبفسار،عنوةخرببرتفتحخل!حمعومناكباثر

بزاء-االىفاتجه،وت!ثف،انتقامأتدميرهيس!لتطيعماويدمرعنهابلكغياب

الشماليةالجهةعن!لبالىتقدمثم،بهاالمحيطةالمنطقةوأصرقاًعثجارماوقطع

وسبىوقتل،المنطقةس!نمنجماعةوهزم،والبساتينالمشاهدوخرب

وبرساتينهمشاهدهوخربالفربيالجانبفيونزلرحلثم،اَنفرعث!رفي-والي

يوميأيخر-وناطلبيونوكان.النارفيماوألقىالأضرحةأحمدونبثى

تركأنلبثوما.)14،حركةكلفيممهمفيخسرالقتالأثدويقازلمونه5

.2/213اطلبزبدة،المديمابن(9)

(2)Grousset, op. cit., ,49-958/1 Runciman, op. cit., ,65-163/11 Nicholson

02-941/1.,.op.cit

2/1325الحلبزبدة،المديمابن،021-902صدصثق،القلانيابن)3(

مربالذيهوالثانيبلدوبنبانالقولنيولمجىء،423-،09/23الكامل،الاثيرابن

-5/224العبر،خلدودطابن2/310تضمة،رديالوابن؟جوسلينمنبدلآبلاهالى

.(77،78-2/76نحطوطة)نأريخ،النراتابن،234

'Grousset,op. cit.,,49-958/1 Nicholson, op. cit.,,042-941/1 Runciman

165-163/11.,.op.cit

e،/2اطلبزبدة"المديمأبن(،) - ry¶\.
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منعددأوفلوتطعأضجارها،السمديمنطقةوترلرمضانمستهلفيالم!ن

بأنالأممالهذهءلى،حلبعنالمسؤول،اطشابابنالقاةيورد.أهاليها

لكصارىالحائدةالكنائسمحار،ببهدم،حلبمقدموهأقرّ،اَأمرأصدر

بكر.ديارفي-لمبءنعا؟بأكلذلكخلالبلكوكان.مساجدالىرتحويلها

والأ-صانةهـةواالواديالىرمضانمنعثمرالتاسعنيجوعلينوخرج

حاب-خوبيالخيولمواضعأ-دمنفرسخسمائةعنيزيدماعلىواصتولى

عددءلىاستو!!؟"خبللهمفارصأخسونالااطيالةمنحلبنييبق"حقلم

تلالىءمحمادثمومنوخربوصبىوتتل،والجالوالفنمالبفرمنيحصىلا

.(9)باثر

صليبيمنقوةرأسعلى-الأ"رب!احب-دمسخينصيرالانوخرج

منتبقىماجىلوهي،فرسثلاثمائةعلىراستولىصلبنحو"واقيأنطاكية

نذاك7%وسلينوكان.ستفزمنقادمةكاذتللغلالقافلة!ب؟،حلبخيل

علىوأءإربكرديارجنوبالواقعةشبختانمقاطمةصوبالفراتقطعقد

منرأسلافآالمشرةءلىيزيدماو!ب،المقاطعةتلكُفيوالأكرادالتر؟ن

وفتح،اتالمفارفيطنبالدشالأهاليو-ةقما،وقتلوصبى،والخيولالأغنام

ء-لىسالواممن،جندهابحضكانحلبوفي.أكفانهمالموتىوسابالمقابر

سونورأسالصليبما-!ناتمه-حرعلىونويفيراللصهوصمعيخرجون،خيولهم

.2()بودونثمجتدمبمض

ضغهح!نووصله،المقاتلينمنأير؟عدراَ،الفترةمذهخلال،بلكحثد

.531-41221الحلبزبدة،العديمابن(9)

.612-51212الابقالمصدر،المديمارن(2)
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الفراتو-لفاؤهءيرمْومن،توا!مارأسعلى-الموملآحا-والبرعقي

فتحها،أمرس!ل-قالثفراتبمضفيهاوفتحواوصاصروهاعزازعلىونزلوا

القتالبينودار،عنهالي!لمومالمسلينصوبوتوجراالصليبيونتجمعذاكوإذ

فاضطر،أفراد!منعددأصو!لأنرمدوتفرهواالمسلونفاضهزمالقريقين

الصليبيين.ضدمملإاتهفيمراكزليتخذهاالمواقعبحضتحصينإعادةالىبلك

فرعيةيمززوي.الفراتشطءلىالمفارةوصصن)؟االناعورةصصنفعمر

7A)عامالحجةذيفيرضوانافي،%،تونبفرخندهكزوجطلبصكه 5 l=

حلبفيالباطنيةداعيبهرامنائبعلىقبض

رإ!لاحاتوقام)2(.وغادروهاورصالهماًموا!مفباعواهنهاباخراجهموأمر

"وأقامالأمنونثمر،ا)طرققطاعفوضىكلالقضاءمنوتم!ن،ثصاملهإدارية

أربابمادةو-صمون!،رألب-،حاباَبواببفتحوتقدم،المظيمةالهيبة

طقUواكصلبفي،الاقتصاديالنث،طبلكأمنالخطواتو!ذه،)13.الفساد

ضدالفرباتلتو-يهصتقر.وقاعدةالشامبلادنيلهعاحمةوجملها،الهاورة

منالصديبيينالأسرىوبقيةالثانيبلدوفيءودتهعندزةلاقدوكان.الصديبيين

.)4(حلبقلحةنيواعتقلم،صرات

الأ!رادًمنتوةبلكوجه،!،112)فهـ=اكاليالحاممنصفروفي

فارصأأربينمنهموقتلواوهزمومبالصليبيينفاشتبكواءزازناصيةالى

عددوبينهمازءشالىالهروبمنالاترونوتمكن،أصلابهموغنموااجلأور

ممبم،ياقوت)أميالثمانيةحلبوبينبينه،وبال!حلببينموضع:الناعورة(9)

،(21437انالبلد

2اطلمبزبدة،المديمابن()2 9 /1 r.

(r)71212الابقاصدرا.

.712-2/612الابقالمصدر(4)
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.)1(الجرحىمنكبير

والصليبيينالمسالينبينا)قفالنتيجة-صلبفي-ينتظربلكوإذكان

منبجصاحبكشتكينفيحسانعنأشياء-!فرفي-بلغه،ضط-،ليحدد

الدينحسامعهافيبقيادةعس!كرهمنقوةوإرصال،لهالتن!كرالىبلكدفمت

البلد،علىوالاستيلاءحسانعلىالقبضإ)قاهمنق!لنت،إيلفازيبئتمر،ش

وتنظيمدخولهمنصسمانأخوعيسىتم!ن-يثءلميم!اعهياطصنأنإلا

القامة،تسليمعلىطلهأخيهمنمرأىعلىحسانوءوقب.الدفاعيةأموره

ورأى.المواقعأ!فى-فيليسجن!انفأرسل،نسليمهارفضهذاولكن

الصليبيينهعالتحالفهيبلكقواتحصارمنلاخخلصوسيلَخيرأنعي!ى

عنيوكشفتفيوصلتإت":يةولجوسينإلىف!كتب،اليهواستدعائهم

.)12هناك-وصىلينبشمارنادىإنهوةيل،"منبجاليكسالتبلكعسكر

علىيزيدماوحشدالصليبةالمواقعوبقيةوطرابلسالمقدسبيتالىذا5فمضى

عنها.بلكةواتليجليمنبجنحووققدم،وراجلفارسلاف7عث!رة

من-وسليناقةربأنوما،الحصارعلىبفسهللإشرافالتحققدهذاوكان

يوموالتقيا،الحصارهـلىقواتهبهض،ركأ،ايهابلكتوجهصقمنبج

نءأسفرشديد،قتالالفريقينبينودار،الأولربيعمنعشرالثامنالاثنين

و--لأالنهارآخرإلىويأصونيةظونالمسالونفتبمم،الصلإبيخطهزيمة

باديوفيفربسااإويخرج،فيهميورل،حملةخمسيناليومذالكبلكفيهم

لماتمالىاللهالىمبتثىمصلميأفباتمنبجالىوعاد-يكمولابالرماحويطهن

صاشية)ظ1.2ر!4و،بخرتأ.المظيمي،712-61212بقالا1،عدر(!)

.(812!2ةبدالز

.(2318تطو!عات)تأريخ،الفراتابن،2/892الحابزردة،الحديمابن(2)
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.()1،بالفرنجالظفرمنيدهعلىجدده

حصننحوز-فثم،ا(مركةأصرى!قتلباكقامالتالياليوم!باحوفي

ممهابناص-يخلافعلىعزمقدوكان.المنجنيقلنمهبءوضأليضتارمنبج

ا&احل.هـلىصورأهللإنجادوالضمدم،منبج-!اكأالدئ!ووسممر،ش

باك؟نوبينا،بهطفتكينواس!نر،دلهاالصليبيينمضايقةبسببالشامي

وقيل،اطصنمنسهمجاءهإذصورالىللتوجهويستمدوينهييأمرقاث

:وقالءلميهوبصقفانتزعه"،اليسرىتمِقوتهفيفوقع،عي!ىيدمنكان)نه

ص5وحمل،ءسكرهفتفرق،ذلكإثرومات.)2("!همالمسلينقتلهذا

.)3(فيهاودفن-لبالى

"*

عزمقدكانالتن-!ورعلماالاصتيلاءمنبلكمقتلإثرالصليبيونتمكن

فطمموا5السا-لميةا4(الجهاتعلىالسيطرةلهمغدتوبذلك-إنقاذهاكل

ابن،236-011235ال!مل،الاْثيرابن،921-81292الحلب،بدة(1)

.13183،مخطوط)دأريخ،ات"فرابن،247.ول.!ورقة(حلبقم)الأعلاق،ثداد

.3/216الحلبزبدة،المديمابن)2(

،"مبريابن،236-01/235الكامل،الائيرابن،2/921الابقالمصدر)3(

A..247ورذ،(حلبقسم)الأءلاق،شدادابن،352عىمختصر Bا!مر،الفداأبو

نهر،النزية15094الهبر،خدونابن،3212تتمة،ارردفيابن،48122-942

نحطوطة)تأريخ،الفراتابن،554-1/844حلبتأربخ،الطباخ،3618الذهب

2/83).

,Cahenop. cit.. pp.,892-792 Grousset, op. cit.,,795-69145 Ruuciman

165/11.,.op.cit

.15094المبر،خلدرنابن،092371الكامل،الأثيرابن()ث

795/1.,.Grousset,op. cit

؟27

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وكانت.الجوعواستكثرواإثإمابلادعلىالاصتيلاءوأيقنوانفوصهموقويت

تقويةإلىالموقعهـ-نافتحأدىوهكذا.،)1(وأمنعهاالبلادأصسنصور

الهرومفيكبيرةأميةذاتبحريةبقاعدةوإمدادمامال!ففيا)!لميبيينمركز

بلكبقيلواطشارةمذهالمسالونيتة،دىأنالممكنمنوكان.ا12والدفاع

.اطياةةيدمملى

منذ--اطهـصاتقةالأقمادةمر-لمةانتهتباكو؟قتل

وثهلت،(م،112هـ-518)عاصق(9111-ء513)صنة

تكنلمالأخيرأنمنمبالرء،وبلكإيلفازيمنكلحمنالاخيرةالفترة

إليهاءضاقاالماليةأجزا!ابمضحمبل،جميحأالأرتقيةالإماراتلهتخضع

.اَخرونأمراءالأخرىالأجزاءحمبيما،!ااداورةواإواةعوحلبحران

الجزيرةفيالأ-داثمجرىتغييرفيبلكفيماقتلالتيالسرعةأثرتوقد

بمدجديدمنالهبمومالىيتحولوايالفرصةالصليبيينوأعطتالشاموبلاد

.الدفاعءواتفاتخاذعلى،الأحيانأكثرفي،وبلكإيلفازياضطرلمأن

ومن(،ام136-1121=052هـ-)515الموصلأحاالبرسقيقيامولولا

دفالج!حادءبحب،(م1f-1'37111=1455-153)زنكيبمده

والصليبيينالمالينجماللصراعلكان،الموصلالىالفادةوتحويلالصليبيين

لقيادةحداَ-!ائيوبثمكل-بلكثايةوضمتوهكذا.أخرىوجهة

باصتةطابوبلكإيلفازيمنكلبضمامالمرحلةهذهتميزتوقد."ةالأرا

التر؟ز،ا!لتطوعةأوالجندمناءكانواصووالشامالجزيرةفيالاصلاميةالقوى

،097/32الكامل،الأثيرابئ(1)

(2)618/1.,.Groussetop. cit

رحهص،جبيرابنوانظر
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الو-دات!نأو،الثاموش-،يخاوالفراتا؟زيرةفيالمنثهـين،والعرب

وشيزرإرزن؟ح!ماد،افةالمناطقفيصتقدنأمراءيحكهاالتيال!ياسية

اصق!والمفإو!لافينوابممأو4ا)-لا-ة!م،ةدمأندون،ودصثقوحمص

ء-اعدةأية،ماردفيأميرعداما،الآخرونالأرازقةأمراءصقأو،القريبة

الممصقالولاهذاتاش؟ناقواتكانتالحالاتكلوفي.عسكريةأومادية

ا)طرةهـذهطيزت؟هـؤلاءءيىم-،اءتمدا)قيالأساسيالقسمهي،للأراتقة

ماباعفار،وأذط،؟يةا)رهاإ!إرقيفدج!ودماوبلكإيافازيمنكلبتركيز

برميدتينالمةدسوديتطرابلسإص،ر،كانتبيما،الامارةمركزمنقريبتين

ناالدمس،حةمعركةإثرلايلفازيالةرصةسنحتوقد.القتالأهدافعن

بمان!ب،ال!انضصارلتحةيققوا-4توزيعفيانهماكهولكن،أنطاكيةيسقط

علىبملظلأنه!نبالرءم،افرصةاهذهعليهضيمتئمالظعلىوالحصهول

فيطواتلذلكوالتمهيد،عليهاوالاسدلاءالإمارةكلمكمباشرةضربةتوجيه

إلا،ادبيلهذافيالأمراءبرمضمعوالتحالفاللازمةالمبالغكتجميعجدية

وتحإم،(م0112=اة4)عامالكرجأيديعلىبهاهنيالتيالهزيمةأن

منتم!نةةدوالمثأكلا.افىدف)9(هذاتحةيقعلىكبيرحدإلىأثر،قواته

جفرافيتهوطبيحةالموقعهذا-صانةولكن،الرهاضدقويةضرباتتوجيه

منإنقاذهاالىأدت-المنطقةس!نممظمالأر!نيشكلحيث-البشرية

وقبادةالصليبيةاقواتافدحاحمةةس،4يوجهأنبلكاستطاع؟.السقوط

ممظمعلىسيطرتهةهـضا-بالغافيلهستدح،كانتمنبجعندجوسلين

إلمواقعابمضعلىإرادتهبرفرض51!اص4ولكن،الشاممنالث،ليةالجهات

ذاتمو--دةب!مارةالصلميبيين4يجابلي،إمارتهإلىونههاالاسلابة

.12002اطلبزبدة،المديمابن(1)

2*
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اضدأخرىضرباتمنالصليبيينيخلصلم،الاهتمامه!ا،4واصهإم!نيات

صدثتالقلتلكمشابهةظروففيبمقتلهعجل)نهبل،فحسبيديهعلى

،الفراتكلجمبرقلحةصصارهلدى،(م1146ء=541)عاملزنكيى

باغتياله.وانتهت

:(م611،'111-،=15،5-518)الانمزالمرصك

5516ماردْأصر،.-.الد--حلصبدخول

7055=1123-Nor.,)نيجديدةمرحلةالأرانفةدخل،!ثهعام
ح!

،وتطورتالصراعميدانءنتمر،شبانس!حاببدأثالصالميبيينمععلاقا!م

11-5215)عامزن!بظهور ryعنالضمامالأرانفةانمرافالى،(م

المستمر،السليوبالنزاع،لإمارثمالداخليةبالأموروا!ماكهمالجهادقضية

نستطيعوبذا.زفيوبخاصةالمنافسةالاسلاميةالقوىمعأوبينهمفماسواه

المرحلةذه5استمرتوقد،(الانمزالمرصلة)اسمالمرحلةهذهعلىنطلقأن

التيحالفترةممظمواستحرقت،(ما؟5541f'1)عامزنيمعقتلحتى

.تمرأشفيها

ممه،ابئجثةصاملأصلبالى،بلك)1(يصطحبكانالذي،تمر،شتقدم

الناصونادىعلهونصبالقلحةدخلو)الأولربيعالمشريئمنفيفوصلها

وفرضخرتبرتالىميافارقينأميرإيلغازيفيصلإنتقدمبينا،،)12بشمار.

1الزمانة2مر)الجوزيبنمبطيخطىه(1) 29 / A)بنصقمانانالىالاثارةفي

.ء894عامتونيقدسقمانكانبينا،بلكصصبالذيهوأرتق

صلبتاربخهالطباخ،3/86الذهبنهرهالفزي،12022الحلبزبدة،المديمابن(2)

.(85-28/،مخطرصة)تارفي"الفراتابن،،06-1/054لم

2*
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داوداتجه؟،موضمأوخسوننيفوهيالمنطقةفيبلكصصهونكلسيطرته

بئحسانوأطلقلبلدُالمائدبالوصصنكلفاستولىكيفاأميرشمانابئ

أمرا.أتيدىعلىوهكذا.)1(منبجالىعادصيثالاعتقالمنكشتكين

.ضاقصراملحدللكشمدهالذىالبناهتقويضأرتىفي

تمر،-ادفولإلرحلبفيالأوضاعتدهورتكيفالهديمابئويصف

التشميرعنواللحباصبااألهاه،صلبملكالمف!نهتمر،ضفأما5:فيقول

بذلك،المسلينأمروضاالأصوالففسدت،الملكأمورفيوالنظروالجد

وصير...-الحامنفسمن-رجبفيعزلهثمالمومولبئعدأباواصتوزر

بها،أسكنهقدبلكو؟ن،رضوانبنشا.علطانمنهافحملصرانالى

الىويلتجىءعربأناستطاعهذاولكن."مارديئ)2(بقلمةبدارفاعتقله

جوسينناثبخرجالأولربيعأواخروفي.كيفاصصنفيشمانبئداود

بكر،ديارني،شبختانإتليمعلىأغارتالصليبيينمنقوةرأسعلىالرهامن

فارسثلاثمانةقواممابقوة،تمر،شلمائبالحاصممرلهافتصدى،و!بته

رؤوصوأرسلممهمماوغنمأفرادها،منكبيرأوعددأقاندهاوقتلوهزمها

.صلب)،(نيتمر،شالىوالفنائمالقتلى

بينمناوفاتجرت،(م،5112=518)الأولىجادىمطلعوفي

انتهت،الثانيبلدويئعراحإطلاقحولالمقدسبيتو-كاموجوسلينتمر،ش

01/62ال!كامل،الاثيرابن،2/022الحلبربدة،الحديمابن(لأ) r،بنصبط

،الورديابن،942-2/8،2ا!نمر.النداأبر،8/299الزمانة6مر"الجوزي

.2/33تتمة

.2/022الحلب،بدة()2

.923-2/022الحلبزبدة،العديمابن)3(
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والجزروزردناالأمماربعنلهالتنازلمقابلصراصهإطلاقعلىتمر،شبمو)فةة

ألفأعث!رونيسلم،دينارألفثمانونقدرهمبلغوتقديم،وعزازوكفرطاب

منقذبئسلطانالمساكرأبووكان،ذللىُعلىبلدوينوحلف.مقدمأمنها

الىإ%وقوأولادبأولادهوبحث،ا!لفاوضا!تلكفيالوسيطهومثيزرأمير

يقومأن-كذلك-الصلحبنودالىأضيفوقد.رلدوينعنرهائنصلب

قلحةعن،اطلمةفيءزيدبنيأمير،صدتةفيدبيسبإبهلادالثانيبلدوفي

المسترشدالخليفةمع"خلاةإثرالمراقمنهربقدهذاوكان.صلب)9(

منجاعةهناكمنوكاتب،فأجارهجمبرقلمةبصاحبواستجار،المباسي

إليه،البلدتسليممنهموطلب،المالمنمبلفأإليموارسل،صلبأهالي

،المؤامرةهذهكثف،ربيعفيصاعدبنفضائل،حلبرئيسولكن

وصادربمضهموشنقوعذبهمعليمفقهض،تفاصيلهاعلىتمر،شوأطلع

.الاخر)2(البمض

وتشاربافأ!8مجلسهالىوأحضره،ممتةلهمنالثانيبلدوينتمر،ضأطلق

كاتالذياط!،ناليهوأعيد-وحذاءاَ-ملكيأقبا.اَعليهتمر،شوتاع

.11ءالأاَصاللدوْفركبه،أسرهيومبلكمنهأخذه

51أمرمنجماعة-ضورطينأميرهالدىمحتجزاَهناكوبقي.،"3(ءرككى

.322-122-ا،الابقالممدر(9)

623/1=25.,.Grousset,op. cit

25-423/1,,.Runciman,op. cit.,,173-171/11 Nicholson, op. cit

.222-11222الحلبزبدة،المديمابن(2)

.021،121-301صالاعتبار،منةذابن،21222،الابقالمصدر()3

172/11,,.Runcirnan,op. cit
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ص؟،قى،ش)1(تجاهبهالتزمماتنفيذعلىرهازنليكونوايخأالصليب

أميرأطلقهثمومن،مقدمأتسليمهأعلىالاتفاقاتمالتيدينارألفالحئمرين

وأحسن(م1124-5رج!!؟منعشرالسابحفيالسجنفمن

يةول"ر،شالىوأرسلهيثاقهنقضأنلبثماالثانيبلدوفيواكن،إليه

ةحايا،استقرالذيومابذلتمماصألنيخلافهيمكنلاالذيالبطريرك"

نإ:وقال...عنهابالدفعوأمرنيأبى،منيحصنهاوتسليمعزاز-ديثحمع

ومي!ردالفانيبلدوفيوكانcry،-لافهعلىأقدرولا،تلزمنيخطيئتك

ملكأتمتبرالتيأراضيهامنشيءعنالتنازلحقهمنيكنولمأنطاكيةعلى

ب!م!نكانا)ماالشكليةالنوا-كطيهمدىيكنلمهذاأنإلا)13.الثانيلبوهيمند

بمثهاالتيالر-الةأنيرجحمما،لأنطاكيةالفمليآاطاباعتبارهتجاوزهابلدويئ

ذلكأوضح،؟الميثاقكقضبلدويئبهاتذرعصيلةسوىتكنلملتمر،ش

ساسمةكاناتدونللدْاإطلاقنيوتورطهتمر،ضنظرقصرمدى

حض.

صدقةبئدبيسواتصل.-دوىدونالطرفينبينالرسلترددتثمومن

وأطهمهماجحبر!طصاحبمالكبنسا!الأميربواسطةوجوسلينببلدوفي

ءلىباعتبارهالبلداليهسلوادبيسأرأوامىوأنهمشيمةأهلهالكونبحلب

هناأكونإننى،:لهماوقال،كثيرةبذولآمساءدتهعلى!كاوبذل،مذهبهم

الصليبيين.أبناهمن6خرينوعثرةجوسلينوابنالثانيبلدوفيابنةايفيتلمرالرهالن(1)

.Runciman,op.,.172/11انظر cit

.223-2/222الحلبزبدة،المديمابن2()

(Runciman,op. cit.,.172/11 (r
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يأيرىدبيسيكنو!.،)1(لممطيحأنائبأعخ-حلبفيأي-

وعدأء))سنّيةللةوىكرهمنعنهعرفبماا)مماءبيينمعالتحالفمنمانع

معالتوكل"خاتمكنوقد.)2(السلجوقيوالسلطانالمبايصيللخليفةمستمر

فضلاَلهمفةممونالأموالأما،لهبموجبهحلبت!وناتفاقالىالصليبيين

دبيستقدم-!الاتفاقهذاتمأنوما.صلبمنالقريبةالمواقعبمضعن

.وه!مه)3(تمر،شلهفتصدىدابقمرجالى

ماردفيالىوتو-ء،ممهلمهدلمالصليبييننقضإثر،حلبتمر،شغادر

رهائن!ةقذبنوورةي.(4اكرالحساويجمعإيلفازيبئسلمانبرأخيهليستنرد

تترددالرسلوظلت،شيزرلد!دصصا-!الاوأ،حلبتلمةفي

عنلتملنشحبانمنءش!رالثامنفيعادتأنإلى،الثانيوبلدوفيتمر،شبين

.12942المختصر،الفداأبر،238-01/237ال!مل،الأئيرابن(1)

()2625/1..,.Grousset,op. cit

،301صالاعتبار،4-ذء1،ن،233-21222الحلبزبدة،المدمابن)3(

.(58-4128مخطوطة)تأريخ،اتالنرابن،039-929

,Groussetop. cit.,,626-625/1 Gibb, Zengi and The Full of Edessse in Setton

0452/1..op.cit

نأ،01/236ال!مل،الأثيرابنروايةوفي.21232الحلبزبدة"امديماابن(ث)

هـووهذا.والرفا!4الدعةيحبرجلأوكان،الفرنجمعالحربكثيرةالثامرأىتمرل!ش

.Gibb.op.,.452/1ويزيده،الأرجح citنأبحدحلبمنافحبتمر،شانالىيثيرصيث

س!نها.عنفضلأ،فارسخسماتةقوامهاقوةحراضها!وجحل،عنهاالدفاعمنيش

دليلأيحطي،ءلميهاالبرسقياستيلاءحينالىصلبالىم!نيةتمر،شرجوععدمأنوالواقع

البب0(86-5128نحطوطة)تأريخ،النراتابنوينب.ال!!لأرردهماكلواضحأ

الجزرية.البلاد!صليمانأخيهاصتيلاءمنالتخوفالىتمر،شلمودةالرئي!ي
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.11(حلبءلىالنزولقاصدأار،حالىليلدويئوخروجا!دنةزةض

به،اد-طةالزراعيةالمناطقأةسدوةويقخ!رءلىونزلار-،حرلمدوينغادر

منو-وعليندبيسو-صج.ضممبانأواخرفيعليمافترلحلبالىر-لثم

يقرب؟االخسائروقدرت.،مزروءاتهوأؤ-داالوادينا-يةوقصداباشرتا!

بهمواجتمعحلبء!لىبلدويئمعفترلارحلاثمومن.دينارأفامائةمن

صحبةفيما)كبئسا!بئعيسىوكان،رفوانفيشاهصلطانالملكهنالك

بالس،صا-بأرتقفيالجبارعبدبنبانياغيبهماتجصح،؟دبيس

المقامعلىنفوسهمووطنوا،،)2(جها!اث!من-لمبءلىاطصاروفرفوا

البردلأجلالبيوتوبنوا،يمل!كوهاحتىيغادرو!الاوأ!م،الطو،لي

،ةمشاهدكثيرا-هـبو؟،شجارهاأطمونويةاحفو!ايزوراحوا،)3(،واطر

تنةطعلممنالىوممدوا،أكفان!موصلبومالمسالينمنا)وتىقبورونبشوا

و-ملواااصلينأنظاوأماموسربومالحبالأرجلهمفيفربطوا،منهمأوصاله

-لمببظاهرالمشاهدبمضمنمصمحفأاأو5،ا!سصعد5:لقولون

بأصفلوربطهبخيطينث!دهوبيدهالفرنجيوئقبهكتابما،!بصرصس!لميا:وقالوا

أ-الفرنجي-أبصركلاو،عليهثيروفظفاّ،البرذون

يمث!نا)!هليبيونوراح.)"(،وزهواَعجبأوضحكبيديه-فقأ

.22312الحلبزبدة،المديمابن(9)

.68-5128السابقامدرا،الفراتابن،522-31222ال!ابقالمصدر(2)

ابن،212صدمق،الطنيابن،238-011237الكامل،الأئيرابن)3(

.311-51299العبر،خدون

صلبق!م)الأعلاق،ثدادابن،225-22312الحلبزبدة،المديمابن)4(

2/08مخطوطة)نأريخ،الفراتابن،82صالمنتخب،الخنةابن540ص(المن!ثرو

-86).
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وأخذت،بالمثلمجارا!مالىهؤلاءفاضطر،من-المسلينبأيدكلميقعمنبكل

وزأسر.تة!!الصليد!نمصكراتعلىلتفيرسراَتخرجصلبمنجماعات

نوهاتة،قالىللتو!لالطرفينبينتترددالر-لكانتكلهذلكمنوبالرغم

نذاكآ-إبلأمورالمدبروكان،بالمسلين)1(الأمرضاقانالى.جدوىدون

ادؤولين،كبارمنوجاعةالأرتةنيالجبارعبدفيسلإنالدولةبندرهو

ومضواللأفخرجوا.تمر،شلاستدعاهحلبسادةمنوفدإرصالعلىفاتفقوا

فيكلن!م!أتمر،شكانت-،كالىوصداوعندما،بهليستفيثواماردينالى

ءامر!ضانفيتوفيالذيميافارقينصاحبسلإنأخيهبلادعلىالاصتنء

(5185='111 fسلالوكانت،-لمبأمرإمالاىدفحهالذيالأمر،(م

فيجهودمالتوصيدإوصلاآحااللإسقيوبينبينهكرددتقد،ذلكقبل

ورغبته-سبق؟-أخيهوفاةولكن،حلبعنإجلا!موالصلميبيينقتال

ف!ترةمارديئفيالحلبيونوبةي.الأمرهذاعنشفلتهبلادهعلىالسيطرةني

دونويماطلهمويمنيهميمد!موهوحلبالىالتوجهعلىتمرآشيحثونالوقتعن

فيفسه،يص-لأنصوىيريدونلاأنهمفأعلوه،إجراءأيعلىيقدمأن

.21(الصليبيينأمريكفونهوالحلبيون

،الفداأبو،212صدءخق،الطنيابن0120220الابقالممدر،الحديمابن(9)

120افتمر YEA391،094-5/211المبر،ضلدونابن3213،تتمة،اررديابن

2صالمنتخب،الشحنةابن،194- 91 - T N A،نحطوهـة)زأريخ،الفراتابن

2/85-86).

424-423/1,,.Nicholson,op. cit

مخطرطة)نأريخ،الفراتابن،262-3/532اطلبزبدة،المديمابئ(2)

2/58-86).

,.b,op. cit.,,453/1 Grousset, op. citكلRunciman, op. cit.,,173/11 G

لأ-7؟6/،.31
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وضحففيهاالمرضوانتثمربهاالأقواتوقلت،صلبفيالأ-والساءت

سياسةصلبمسؤوليبهضواتبع،والمرضابوعبسببالقتالعنجندها

وظهر.)11لحيهمالجندوسلطواأملاكلهمفصادروا،اطلبيينتجاهظالمة

مارديئفيالوفدالىأحد!فكتب،والمجز)2(الوهنتمر،شمنللحلبيين

هـذافوقع،الميتاتوأكلوالمرضالجوعمنحلبأمرإليهل3بمايخبر.

:ويقولونعلييتبلدونهؤلاءالىانظروا45وقالففضبتمر،ضبيدالكتاب

قلة،فيأص!لحتىبيويغررون،أهـرموكفونكحلبفأهلملت7وإذا

يغادرلاالوفد!أهـهـبمراقبةشم،3(ااطالةهذهإلىالضف!مبلغوقد

وصيلةتدبيرمنتم!نواالوددأ!ماءول!ن،6خربأميرللاصتنجادماردين

ررقد.إنجاد!كلفوافق،بالبرسقي)4(للاستنجادالموصلالىوالاتجاهللهرب

الىحلبضمبضرورةواءتقادهالصلإبيينقتالفيورغبتهالأراتةةعلىالقديم

قلمةيسدواأنسسبقأالحدبيينعلىوشر!.ادفرضهذالتحقيقالموصل

الىفأجابوه،الصليبينأهـ،مانهزامهحالةفي!ايحتيمي،لنوابهصلب

وخيرخاتطفتكيناليهاانضم،ضخمةقواترأسكلتقدمثمومن.طلبه

عدمالصليبيونأدركحتىصلبمناللإسقياقتربأقوما،حمصأمير

وصلفا؟،،البرسقيبقواتاصطءامهممنعاقبةصصارها،خوفأعلىبةائهمجدوى

ا!ماخرجصيثحلبالىالبرضيفتقدم.بلاد!مالىتفرقواثمومن

.2/023الحلبزبدة،المديمابن(9)

0/1238ال!مل،ا!ثيرابن()1 - Irv.

.22لأ-26122الحلبزبدة،المديمابن)3(

21مخطوطة)تأريخ،النراتابن،282-2/272الحلبزبدة،المديمابن(4)

85-86).

28)
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.(1)لاستقباله

أعادت،والاقتصاد-الإداريةالإصلاصاتمنصلسلةحلبالر!نيأ

لميممن!الصومن.2(االمنطقةدكانوالرفاهيةالاستقرار

تمر،شبينعقدهاتمالتي،المعاهدةبنودتنفيذلحينهناكاصتبزواالذفي

،)3(الثانيوبلدويئ

ورغبته،بكرديارفي)مارتهرقعةبتوسيمنذاك7تمر،شلا!ماكونظراَ

أثرعاكنأيحركلمفإنه،الشامثهالفيالمتحكةالقوىمحالمراعتجنبني

فيرغبتهوعدمنظرهقصرمدىإلىيشيرمما،حلبعلىاسليلاءالبرسقي

تش!لوالذيالصليبيينمجابمةمنيمكنهلامارتهاتيجيىاسزكاناعطاء

سلمانالدولةبدربزعامة،-لبأراتقةأما.الأصاسيةعناصرهأصدصلب

المدينةكلسيطر!ملاعادةالفرصيستضلونأخذوافقد،الجبارعبدبئ

أبو،238-09/237ال!مل،الاْثيرابن،212صدصثق،انقلاتيابن(1)

،311-219لماهالحبر،خلدونابن،3123تتمة،الررديابن،2/942المختصر،القدا

83صتأريخ،القرماني،ث0941-9 V،الطباخ،78-386/الذهبنهر،الفزي،

114صلبتأريخ 96 - lee،(2188نحطوطة)،اتالنرابن.

31-627/1.,.Runciman,op. cit.,,173/11 Gibb, op. cit.,,453/1 Grousset, op. cit

تفرممطرابن(491-81131نحطوطةالزمانمرأة)الجوزيبنعبطمنكلويررد

تأوهيا)صحةمنلهاأصاصلارواية(32815الزاهرةالنجوم)عنهينقلالذي،بردممط

أنومملرآ.هنادوقتلهمنبجالىهذافبحة،البرسقيومولفورصلبمنهربأرتقبنضمان

الجبارعبدبنسلمانالدولةبدريقصدانولملهماء.684آعامنذزفيقدكانأرتقبنعقمان

.2255آعاأصدا:حئصيأبةمطهذابانعلأ.ارتقابن

الابق.الهامقوانظر،12023اطلبزبدةءالمديمابن(2)

3()631/1,,.Grousset,op. cit
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بالصليبيينالضرباتبعضإنزالمننفسهالوقتفيوتمكتوا،المحاورةوالمناطق

.بالوفاه!متديئالتنالتر؟نيةالقوىبوا!ة

بكشهريارعهوابئصلمانوبيماكان،(م1126-0525)عامففي

جفريبقيادةصلييبجيشالتقوا،التر؟نمنقوةراس!الممرةالىمتججة

جندبوخمسينمائةمنهوقتدافهزموه،بسرفوت)91صاحب،بلانك

.حلب)2(سجنفيأودعالذيجفريقائدهوأصوا

عام،وحلبالموصلصمعلىأباهخلفالذي،البرسقيىمسحودتونيوعندما

1=؟552) Irvفيهاالثرعيةالسلطة)ضياعحلبنيالأموراضطربت،(م

منبتوقيع(ابهقتلغ)الأميراليماقدمأنالى،كذلكالأمرواستمرنذاك2

"ذافأذعن،اليهصلببلايمالسابقنائبهايأمروفاتهقبيلالبرسقيبنمسعود

الجديدالناثباعتقرأنماولكن،(ابهلقتلغاالأمورمقاليدوسلمللأمر

واعتقلالتركاتعلىواشولىالساسفصادر،ظالمةصياصةاتبعجقمنصبهني

بمدينةمقيص،كانالذي،!أرفيالجبارعبدبئسلمانفاستغل.المناوطا

يهددايهافاؤضم،(ابهقتلغ)ضدالثورةوأعلنالفرمةهذه،نذاك3صلب

،شوالملأاكطنيالثلامماءليلة،وقاموابشعارهونادواالمدينةسكانمنكبير

باللهومنهمكينكانواالذين،قتلغأأنصارمنبالبلدكانمنمم!كلبالقبض

القلحةالىز-ف،ا!لدينةوأنصارهسلمانأمنأنوبمد.الميدصبيحةرالحبث

منبجصاحبكشتكينافينذاك2صلبالىفوصل،عايم،اطماروفرض

الصليبيونعمولما.ذلكفيفأخفقا،الصلحنيللتو:طبزاعةصاحبوحسن

62(.1/9اليلدانممجم،ياقوت)عليمبنيجبالنيصلبأعالمنحصن:بسرفوث(1)

.23212الحلبزبدة،المديمابن2()

TAI
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.الةر!"لاتةلالىغكاقواسرأءلىيةنطااهـهاوأااأءيرتقدمحلبفييحدثبما

د؟ةمممااَسازدكانمماؤضلأ،خةالمدليصكانقهل!نإليهماالالأصوزقديمولكن

وةإم.!ةقتطركلن-إبوتخليصانسحابهماالىأدى،،ومنافعداءءن

ن!إ)ي!،والداخاكنمضم-،الخار-!نليمنهواالقلمةحولخندقبحفرالثوار

.إ).م،التصرب!ملت-كأا)ةلممةجواذببضحراقباكا!لع!،ابىددظاهر

3!سكل!-.ص!ت-إهلحرفوانفيإبراهيمالللكإليهمواففم

-صاأزفيأر-ل،-يث(م1128)ب=عامالحجةذيمنتصفا

ا،وصلبرم!رسومءلىاداجوو-إنالسلطمنحصلتدكانالذيالمومل

ا)ص!ل!وفي،ا-لمطإنامريىومحاءلمينأمرائهمناَوتد-والثاموالجزيرة

ممضلم!االىالاتا!دكت-!و،المتنازعينالطرفينمعالوفدفتفأوض

وتم!ن،ا)ةدامىزكلإئهابمضعلىفةبضحلبالىهذاقدمثم!ىهـومن

دث!ل-إبفىالأر--ذاَدقالاءدذلكو-ْالفرار)1(.منالآخرون

.ثائي)2(

***

5اأحداثعنالأراتة!ةعزلةازدادت nإثروا)صلمي!يينا،-دينبيناعس

اتإم!نبذات4إصلابإمارةورفكيله،الموصلالىحلببفمزنكيقيام

هـل131"الافيارن4320-238،942-23712الحلبزددة،المديمابن(9)

017/42-2 t A،9381وبا)!مفرج،واصلابن،812صدمقالقلاتيابن

،247-1/174حلبتأريخ،الطباخ،88-3/87الذهبنهر،الفزي.9!-

.(2/411مخطوطة)تأريخ"اتالةرابن

561/1.,.Stevenson,op. cit., .P .911 Gibb, op. cit., ,453/1 Grousset, op. cit

الئاني.ا)فصلانظر(2)
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؟ةاءتءن!فلملأ-بم-،ءحن،ازي!--ةايىشوبةوثصيةتصاداةو!كرية

لاصلهبيين1)ثإمؤ-4=-لاالذيالوةتفيا؟كادحركةتزءمصن-ال!ض!ية

برلايةباإ-لمصكنالق.)طف،أ!لمهةبرةه!رليةومر--لمن4-!إزجمبحهـمن

وايىتغلالزن!كي!إعدةا-إولونممفإالأكأاتقةءزلةورغم.(9،)زن!كي

في15ا)رإ!ر.!لملذ!اابلافطراو،ا)صايد-ينفد-ةةماالتيتلانتصارأا

بكر.ديارفيصى"أررإسبص!ط!طمى،-هـذالمأات--،لهض-الفتر

مهسحإثرالرهـ،الأ-واف!ررت،(م1361)!هـ،مففي

رمضعلىواسلمضولىذا-كاناشر4فاعتضل،4أنطايأ!ثراثانيابوهيمند

الصكريةكىة،مساءدغم-صنزقةراأقدمالتاليالهاموفي.2(الرها)قيلم!ات

زقدمحيث،الشامثهاليفيييLصJاا)بيززطياتالف1معصراعهفيلزنكبم

ب!3وبمكرا)ش؟ن)13منأ)فخ!ص!نرأسعلىأرزقبئداودفيار!لانترا

مناتالةوهىذهكأهـكنهأوكان،4أعدازضدزنكيقواتكمزفياتالةر

ابلا?نالىا)صلمب"يينحا(م!،لة-ةالبيزنطيةا)ةواتدؤهتاقياالهوامل

في4الأرتفكيةا-!نإمارةفيهاتسهممرةأولورجماهذهوكانت،)14الشام

الفثلاتةةلأرااستفل(م1381-!533)عامفيو.اصلي!ييناضداب!اد

.01/482!ل!مل،الأثيرابن(1)

2()(.Runcinian, op. cit, ,102/11 Michel le Syrien (chronique) (ed. by Chabot

.كهـلى/111

هذه-اءتوربماا)مدر،هذاتجميعالهلمنليىإذ،فيهاغمباالرقمهذاأنشكلا)3(

قه!وربما،ا)قواتهذهتحركاتعنا):امالىوردنباشكلكلالرواياتصياء،إصببالمبالضة

انسحابه.ذبلالمدوارمابمنهكذالىُ

ابن،(آ.12،مخطوط)6مدتأريخ،الفارقي،662صدم!ثق،1)ةلانسي(4)

2/213(.الزبدةحاضية)و،132ورقةتاريخالحظيمي،،26812اطابزبدة،المديم
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بقيادة،وقاهـوايزنكليدعلىالصلييالبيزنطيالتحمالفبهمنيالذي

،الرها)9(رلادعلىالفاراتمن!ساصلة،كيفاصصنأميروداودتمر،ش

ضبعلىويستوليالرهـامنقريبأالصليبيينكلزمأنتمرآشواستطاع

.ممتللاكا!م)2(

صليبيىمعالتحالفالى،وكديداتهزز!توسعإزاءهالأراتقةاضطروقد

أميرجوسلينمعتحالفبمقد،كيفاصصنأمير،أرسلأنقرافقام.الرها

5538)عامأواخرفيممتلكاتهعلىزنكيبهقاملهبومعرضهمما،الرها

تضييعوعدم،الرهـ!اإمة-اطعلىزنكي-رصولكن.(م1144=

ثم،من،والتوجهمحهمصلحعقدالىدفحهالأراتقةمعالصراعنيالفرصة

.)3(الهامالصلييالموقعذلكلحصار

صدالىب!عرديارفيزنكيمركزعززالرهاإسقاطأنمنوبالرغم

زنكي.أفادهعاأميةيقللاذلكمنالأراتقةأفادهماأنالا،ْكبير

زممفمنيقربماطيلةالمنطقةفي!ديداتهتوالتمجاورعدومنتخلصوافقد

الجهاتفيممتلكاثمبتوسيعالأراتقةقيامعدمفبمهمأعاملأوكان،قرن

هذ.خلالالرهاصليبيواستطاعوقد.الجزيرةمنالغربيةوالشماليةال!ثمالية

،الفراتالىمارديننواحيمنالممتدةالجهاتعلىييطرواأنالفصة

.Stevenson,op.,,945/1،ب121،قيرالفا(1) cit., .P ,142 Gibb, op. cit

الررقة.نفس،بقJ_Lاانصدر،الفارقي)2(

.927-2/276الحلبزبدة"المديمابن)3(

466/1..,Gibb,op. cit

.!itخ.Runciman,op. cit., ,235/11 Nicholso ،! pp. cit.. ,446/1 Grousset, op

178/11.

YAA(Ofk
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والموزركسروج،والحصونإواقعامنعددالمنطقةمذهفيلهموخضع

فياوأ،ءلموبر!عر،ديار%خوبيشبضخانوإقليمصورانوتلموزنوتلوالبيرة

؟،وةاطشوالث،ْ!د!ناَْحا-ْنوأضحواْالجزيرةتجلب

بلادالىبغدادومنحلبالىالموصلمنالممتدةالتجار،ةالطرقعلىصيطروا

نءفض،،.التجاريةالأراتقة؟صالحفأضروا،الصفرى)9(اَسياسلاجقة

ونصيهيخاومارديئ6مدبرلفتا؟شيرةأنحاءنحتلفعلىمستمرةبهجماتقيامم

.(12قةلىاو

يدعلىالفراتشرقيا)صليبيةالمواقعكلاستسلامهاأعقب!حا

-طراَوتثكل،4الأراتةإمارات.تحاددكانتالقالموإقعتلك،cryزنكي

وذلكالفنيمةمنجزءعلىالأراتة"حصلذلكعنوفضلأ.عليهامباضراَ

فاعتقد،ضدهالموصلفيقامعصيانبس!بب،البيرةحصارزنكلتركعندما

مارديئفيتمر،شالىفأرصلوا،اليهميحودوأنبدلازنكيأن!ليبيوها

.)4(ابنهفيهوأفاباط!نوتسلمهذافتقدم،اطصن4إلهليسلوايتدعونه

جوسلين،ا)سابق-ايفهعكأ،لفأءقدوأنهتمر،شبسياصةزنكيشكوقد

لةتالاتجهشمومن،ممتلَ!كاتهبمضعلىوالا-لميلاءتمر-،شممابر،الىدفمهمما

الفراتكلجمرقلمةصاح!!لف!رلعقصليا!هىللصلسبينصلمف

(rousset,op. cit.,,493/1,175/11 (N153رح.".Stevenson,op. cit., P

.67صالباهر،الأثيرابن2()

175/11.,.Grousset.op. cit

3()531-053/1.Baldwin, The latin States, in Setton

.(با36َءخطرطة)الْاعلاق،ضدادابن()4

0291/11,.rousset,op. cit!ك
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الأراتقةتخاصوهـحذا.()9(م1146-5)!ءإمهناكاغتيلحيث

ضدا!برثاد-ركةعنمانهزال!فيرئل-هـ،عاملأنr،خطيزسمناةمن

بأسلوباطر!4مذهفير!سههواليممازيةأماممالطريقوفتح،الصليبيين

جديد.ملائم

عنالأرازقةةيهاتخلىا)!"الانصزالمر-لمةتميزالتي!لسماتأبرزإن

هي:،الفباديدودم

وفاليوالجزيرةالمو!لفيالسلا-قةعنكنائبزنكيظهور-ا

يمطلمإذبالفرديةقيادتهتميزتوةد.الصليبيينضدالجهادقيادةوتوليةال!ثام

كانب،وا)!ثامابزيرةيْىالمالينأمراءبقيةمعهالمتكافىالتحالفمجال

منحدث؟،التحافاطريقءنابمإدنيالاسهامفرصةللأراتقةسيتيح

المكشعلى-زن!يولكن.بمدفماسيحدث؟،الإمداداتأو،قبل

ثم-قالمناطتالمثفيالاصلاميةالإماراتضربالأولهدفه-كانذلكمن

أولئكتأليبالىالصياسةهذهأدتوقد.الصليبيينمجابهةثمومنتوحيدها

انسحابفي%ساسيأعاملأهذاوكان،بوأرتقرأسهموعلىفدهالأمراء

..)12ا)!لمييالاسلاميالصراعمسرحمنالاراتقة

أدىطوجيراخممةالأراالأمراءتجاهالفالتصسياسةزذكياته،ع-2

الأمراءوبينوبينهمأنة-كمالأمراءةؤلاءرينوالمداءالمنافسةنارْامثمالالى

وتشتتت،الجانجيالصراعمذاالىالأراتف"اهتمامتحولوبذلك،المحاورين

.2/281اطلمبزبدة،المديمابن(1)

الثاني.الفصلانظر)2(

19

زط)،114/.691
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.الاتجا.)9(هذافيإدية!والاقتالصممريةقوا!مممظم

r-ضدمصالحمعنللدةاعالصليد!نمعالتحالفالىالأراتقةاضطرار

وتهطدل،المرحلةهذهممظمالصلميبيين3،دنةالىهذادفعهموقد،زنكي

.(زنكي)المشتركعدودمضدمحهمالمساعدات

(م1152--5517-،112اس!ه)8ممر،شاتححكفلدكق،-ا

رأىبأنهْ"الأثيرابنوصفهفة!دال!ثامفيالصليبهيخاتجاهانهزاميةةاسة

وبان)2(،والرفاهيةالدعةيربرجلأوكان،الفرنجمعالحربة!يرالشام

الاستةجادالىدفمهممما،)3(،والمجزالوهنناجتهمنلامظهر"اطلبيين

الجهادصركةبنفهوتولىحلبالىقدمصيث،المو!لآحا،بالبرسقي

بسببابثادحركةعنالأراتقةانهزالفيالم!مةالمواهلمنهذاويمتبر!اك

-لمب.ضياعإثراستراتيريتةككمنإمار!مأصابما

:(م1221-1461هـ-618-،15)الامداداتمرطة

،أخرىوجهةوالصليبييناتقةالأربينالملاقاتاقيت،زذ!كي!قتلبمد

زنكيعليمفرذمهاالتيالهزلةمنيخر%وال!كيالفرصةْ،نيةلهمأتيحتفقد

فيجدتالتيالسياسيةنلظروفولكل.الجهاد-هـكةفيجديدهنوبثموا

نأذلك.المجالهذافيجديداَأسلوبأعليهمفرفتزنكيمفلإدرالمنطقة

الموصلغدتإمارتينالى-مقتلهبحد-انقسمتزن!يأنشأهااليالامارة

الثاني.الفصلانظر(9)

.023611البهاعل،الأنيرابن(2)

.832-09/732الابقإمدرا()3
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الأراتق!ةإماراتاحتلتببنما،للأخرىقاءدةوصلب،لإحداماقاعدة

الصايبيينضفطف-ملأن-لبعلىوكان.الاءارتينبينالوا-"!ةالجهات

المنازعاتعنوبعدهاموقمهابسببضدمالجهادبعبءتقؤموأنالمجاورين

عودالدفينورشخصيةأنعنفضىلا،ا9(السدروقيوادلمطاناتقةالأرمع

الأراتقةعلىالفرصةضاعتوبذاالجهاد،صركةزتزعمأنالإهارةلهذهأ،حت

صاب)مارتيتو---دعلىصودالديننورمملوإذ.م!نيةا)ة-ادةمركزبتولي

مجابىةلهيتسقلي،لهالأخيرةولاءعلماالحصولالأةلكلاو،والموصل

الىوانضواذلكالأراتقةفاستضلالطرفينيخاالتوترمادفقد،الصليبيين

تسنىوبذلك،ا2(الموصلأمراءوبينبينهمالملاقاتتدهوربح!ببالدفينور

بمضبلب!-مالدفيلنورولاء!أنمنوبالرغم.)3(عزلتهممنالحروجلهم

خلالوالحس!ممريةالماييةمساعداتهمثةديملهمأ،حأنهإلااتقلالهمجوانب

الأراتقةبدأوبذا.خاضينبهأتباعوليسوانحلصينكحلفاءالصليبيينمعقتاله

اورقتقىتث!لغدثمومن،بالصلىِبيينعلالحتهمفيالامداداتمرصلة

وقد،الصلميبيينضد01الدنورقاده-ا-االاسلاصة!الجعوفيهامأاَجزه

افتقاتأنبعدالدينصلاحثمومنالديننورعهدطيلةالمرصلهذهاستمرت

حمطيلة،متباعدةفتراتفْي،ذلكبمدتهقدموظلت،الجهادصركةإليه

ين.بيولأا

القرربةا)صليبيةالمواقغبعضانتزاعالفترةهذهخلالالأراتةةاستط،عوقد

تلقتهاالتيوالضرباتالرهاإمارةبقاياضه!ذلكفيصتفلين،إمارا!ممن

)9(154..Stevenson,op, cit., P

.الثابالفصلانظر(2)

.233صدسثق،مطالقلافابنانظر3()
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(م1151هـ=)امءوش!د.الصفرىاَصياوسلاجقةالديننورمن

السلطانواتولى،باشرتلعلىالديننورفاستولى،هااار!فامار

لمحصلحما!انورعهمرءشءلى،الصفرىاَ-ياسلا-قةسلطان،صمود

-صنأءيرأرسلانقراوتقدم.الأ-رىاداورةالمواقع!نوعدد3سنا)1(و

ا)قيالمساعدةرغممتصور)2(و!!ن؟ركربلدةعلىفاستولىوضرتبرتكيفا

أرسلانة-اسيطرةا!خدتوبذلك.ا!لوفمايالاذفيالثانيجوصلينقدما

أميرررنالددبلءنيح!ماكانوالتيالمنطقةهذهفيالأرمنيةالجهاتةتملت

،حميسا!ط)3(علىاستولىفقد،ماردينأ!يرضتمرةالدينحسامأما.مرعش

حسامعاشؤدو،)4(الرومقلمةءيرلدس!ينليىموضعالفراتعلىيبقولم

.(،)ْملكهاقدكانتمر،شالدفي

***

،(11077ا)بلدافمعجم،ياقوت)وحميساطمرعققربحصينةقلمة:!سنا)9(ْ

ممجم،ياقوت)حميساطترب،اتالةرءربي،مض!ديارأعالمن:مضورصصن(2)

.(72/"2انالبلد

.(ب3316تطوط،)6مدتأريخ،الفارقي،013صدمثق،القلانيابن(3)

,Michelle Syrien, op. cit.,,792-492/111 Guillaume de tyr, op. cit.,3t2/11

938,385,001.192/11 -,292603 -,7 Cahen, op. cit, pp!أ.Grousset,op

534/1,,.Runciman,op. cit.,,327/11 Baldwin, the latin states, in setton, op. cit

517-516/1.,.Gibb,The Career of Nur- ad- Din, in Setton, op. Cit

البلدانممجم،لىاقوت)البيرةمقابل"لفراتءربيحصينةقلمة:"رومفلمة(4)

6414!).

7-346/11.,.Grousset.op. cit

ويشير(ب3ْ316مخوطة)آمدتاريخ،ْرقيالط(5)

.Runciman,op.,.337/11و cit

9=455!)التاليالطمفيقواتهقادش3تمرأنالى 9 e r)المقدسبينمملكةلمهابمةآ=،
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-543)ء-إممنذردأتالدفيكورازة"الأرإمداداتأنا)رجحمن

الهواملأحدأنالقلانسيابنيذكرحيث،(م9114-8011هـ-544

ءامالثانيةالصليبيةللىهـلمةالتصديصنالدماشقةوالديئنورم!كنتالتيالمهمة

تر؟نمنا)ح؟يرةالإمدادات!جأ،(م11!،-811،=5!اه!ا-305)

اطلميفةوقيام،كمأهلهااستنرإدإئردمشقلانح!،دأسرءواالذينالأطراف

اقتاليدءو!الةر؟نوطوائفالأص-هـاءساثرالىرسلبإرسالالمباسي

نذاكآومتطوعيهمقواتهمقدمواالأراؤة!ةأنريبولا.)1(الصليبيين

.المجاورةوالمناطقبكرديارفيالتر؟نيةالقوىبْادة؟ملونباعتبارم

%داودبئأرسلانتراتدم(م5=0551156)عام!نالحجةذيوفي

لهوقدمكرء،وأبمقدهههذافسُرى،الديئبنورللاجماعطبحصتالى

وكانت.بلاد.)2(الىابممأرلةثمومن،ءوالمطالتحفمنقدرهجل"ما"

تصرفتحتقواتهكافةوضعإعلانبمثابةأرصلانقراجمانبمنالبادرةهذه

كيفاحصنإمارةأخرجت13أعنفضلأ،الصليبيينضدحروبهفيالدفينور

بدخولبدأتالتي،الشامنييجريكانماتجاهالمغلقةالطويلةعزك!اعن

اله!ري.الس!ادسالقرنمنتصفالىواستمرتأنطاكيةالصليبيين

،(م1157=5525)عامالديننور.معهدنتمالصليبيوننقضنأنوما

الذيئالصليبيينلهابهةاشتمداد!يطخونالأطرافأمراءرسلإليهقدمصق

المصادرنيافيهذايردوا.هناكالصليبيةالقواتضفطتحتالانحابالىافطرأنهالا=

هذافيجريئهْخطواتاتخاذعنهيمرفيكن!تمر،شوأنضاصة،لثكبرضهمماالاصلامإة

الأراتقة.وبينبيتياالاصت!كمجالعنبميدةالمةدسبيتمملكةأنعنفضلا"ا!ال

.403-903.-692صدمق)1(

.233صدءخق،الاللانسيابن(2)
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نأوما،حافلأالأمراءهؤلاءلاصتق!بالالديئنورفاستمد،عهد!ما1!نكثوا

اأذ،لا%،ا)صليبين)ةت-التحرك-!اتالةومن-اشدعددلديهاتمع

(،امهـ=553158)الديننررمرضب!ببالصلميبيينضدحاسماثستباكيحدث

ت!الىعلىالديننورحمموعندما.ضدم)2(ملياتا)5وتفالىواضطراره

؟يفاحصنأميرأرسلانقراالىأرسل(م1163-=)عامالصليبيين1

يطلمبالأطرافأمراءمنوءيرما،ماردينأمبرتمر،شبناليالدينونجم

منمهلهذرهووتخلفقواتهايهاوأرسل!ارديئصاحبفأجابهإنجاد.منهم

يأعلى:وندماؤهخواصهلهفقال"كيفا-صنأميرأما،بنفسهالمسيرمن

الصومكثرةمنتحشفقدالديننررف!نالقمودءلى:فقمالآعزمتثيء

اليومصباحفىِلبثوما.")3(المهالكنيمحهومننفسهيلقيفهووالصلاة

فيالسببعنأصحابهفسأله،بالتجهزقواتهوأمررأيهعنعدلأنالتالي

قدفإنه،يديعنبلاديخرجتالديئنورأنجد!إن":فقالموقفهتغيير

يسترخواأنمنهمودطلبالدعا.يتمدمنهمالدنياعنوالمنقطمينزهادهاكاتب

و!مرأصابهأتباعهوممهمنهمواصدكلقمدوةد،الفزاةعلىالمسلين

والدهـاءلمنتيعلىيجتممواأنفأخاف،ويبكونالدفينوركتبيقرؤون

قواته.رأصعلىبنفسهوسارتجهزثم4)4(علي

عن!-احمأ!ها!ناَالمجومهذافيوصلفاؤهالدفينورصقق

أمرا!مكباروأصروا،لات3عث!رةمنيقربمامنهموقتدا،!! حم

3صدصثق،الةلانيابن(1) 3 A.

.wen-843السابقالمصدر(2)

.993-81231الحلبزبدة،المديمابن)3(

.15r-81213الابقالمصدر(4)
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و-!ىسلنطرابلسكونتالثالثوريموندأنطاكيةأميرلثكبوهيمندأ

كأمظننيفدخلوماصارمللاستيلا?لىالمسلونتوجهشمومن.وغيرمالثالث

وتأسر.تن!بأنطاكيةأعالفيذلك،إفى،عساكر!موتفرقتالسنةنف!من

وديارالمومللمساكرالديندزروأذن،دمثقالىالاصلاميةا)قواتعادتثم

اله!صةالأموالكيفاحصنأميروهبأنبمد،بلادهاالىبادودةبكر

دائراَكانالذيالقتالء!يرفياطا!ممانمراهذاأثروقد.الثمينةوالتحف

ثب،مصرفي،يلبيسعندشيركلوهبقادةوالمسلينالصليبيينبيننذاك2

منالشامفيممتلكا!معلىتوتكوهثيممعالصلحبمقدالصليبيونأسرع

.ءرم)11فيا!مليبيةالقواتسحقهبعدعليهاالديننوراستيلاه

ضدالدفينورْخاضهالذيا!تالفيالأراتقةمن7خرونأمراهصام

بنا)ب،سالدينشهاب،-قدم(م5565=9116)عامففيالصليبيم

-99/221ال!مل5الأثيرابن،233-81293الحلبؤبدة،المديمابن(1)

واصل،وابن،9/369الروفتين،شاءةأبوعنهرنقل،521-229صالباهر،123

،482-2ث8/6الزماناَ-ةمر،الجوزيبنبط،049-1/431ال!كروبمفرج

621مخطوطة)النوريةاليرة0،ض،ق!ضيابن،945-5/745المبر،خكودقابن

-721).

936,11,,.Gibb,The career of Nur- ad- din, op. cit.,,524/1" Runciman, op. cit

803-603/11.,.Grousset,op. cit.,,464-461/11 Guillaume dy Tyr, op. cit

الهجومبدءبانالقولفيادرخيناصائرعن،(671-1661،المبر)الذهيويننرد

،إرالفرالىماردبئماحمبفاضطر"ملركهممنعددبقيا!ةعاردينصاحببدكلتمصابىمكل

الدبئنررأجنر،لأحدفالدأكانماردبئصاحبأنويظهر.لقتالهمالدقنورتعدم4ذاوعند

نأاذاَالمستبهدومن...للقتالالدبننوربقبادةالقلبتلدآوكني!انهزمفملاالهبومودأوأنه

أرردهمماية!م؟الدبنزرةقيا!عنربحيداَارتجالأالهبومبدأقدمار!ينصاحبيكؤن

الذهي.
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الذيالدفيبنورللاجتماعفارسصإئتيرأصعلىالبيرةقلمةصا-بإيلغازي

متصيداَكأ؟بشوالفيبملبكأممالمناةكربفالاعشترا)1(فيممس!راَكان

الأكراد-صنمنتوجهواقدالاسب!اريةالصلميبه!نفرسانمنثلا!إئةفصادف

شالأواتةلمواالطرفانفاثبك.قاعاليفيالإسلامئةاإواقععلىنلإغارة

هزيمةعنالممركةوأسفرت،الجانبينمنالقتلىءنكبيرعددفيهوقعرديداَ

،اقلبلاإلامنمميرفلتولموا.لأصلالهب!ماا-لونأوقعحيثاصناحبيينا

وسراستقبالهأحسنالذيالديننورالىبالأسرىالدفيشهابسارثمومن

اشتركت(م1171-5675)ءإموفي.(,,rالأعداضدقه-4الذيللنصر

(لصهلميبيةالمواقععلىشنهالذيالهجومفيالدفينورجانبالىبكرديارقوات

بلارفيالسراياالديئنورفهث،ممهعةدوهاالتيللهدنةا)!ليهييننةضإثر

المواةعبمضعلىالاستيلاءمنقصيرةةترةفيالمسالونوتمكن،اصليبيينا

بأنطاكيةالهيطةالج!اتوإحراقبنهبقاموا،؟الاضرالبمضوتخريب114!مليبص

.ا،(الهدنةتجديدالىا!ليبيينااضطرع،وطرابلس

ميين،الصىاضدالديئنورأحرزهاا)قياتالازت!صارمنالسللةهذهبهد

الىا-ابهالذيالمباسياطليفةالىرسالة(م1173-5568)عامأرسل

وفتحارالكةجهادسنعليههووءاللديوانالخدمة5ومضموغا4كل!دبر

والشام3مرالبلادمنئيدهبمماتقليداَ-الديئنورأي-ويطاب،بلاد!م

.(13967البلدانصبم،ياقوت)دءصقأعالمنبحورانموضع:عزا(9)

ابئعنهوف!ل،461-\54اصالباهر،911431الكامل،الأزيرانجن()2

المبر،خلدونابن،1186/اروضتينا.شامةأبرJ،1/881الكروبمفرج،واصل

61555.

.155-154الباهر5(الاستقامةطبحة)91319الكامل،ألأثيرابن(')
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الاماراتغدتوبهذا00،)9(بكركديارطاعتهنيوبما،والموصلوالجزيرة

الخليفةجوابعززوقد،)2(الرحميةالناحيةمنالدفيلنورخاضمةالأركلية

فيالدينلنوريقدمو!االأراتقةكانالتيالحسكريةالامداداتالعباصاطليفة

للصليبيين.ئتاله

اهـاءالأمىالىالدفينورأرسل(م51173-9"ه)التاليالماموفي

الديننوروكان.الصليبيينلقتالالشامالىالقدوممنهمبطلبوغيرمالأراتقة

!ىا-حمطالفانيغاز!الدفيسيفقيادةتحتالحليفةالقواتدرككلعزمقد

برقليل،ذلكبحد،وفاتهولكن،أمورهالتصفيةمصرالىوالئوجه،الموسل

.ا3(المشروعهذاتحقيتيدونصالت

***

صلاحتوليلدى،الصليبيينضدالإمداداتمنموقفمالأرا.ققةب!فيرلم

اطص؟لالدفيصلاحيضنوليمعود.الدينفوروفاةبحدالشامسلطنةالدبئ

ءطلمعفي،أرسل،للصلهبيينقتالهفيالأطراتأمراءمنالامداداتهذهكل

منهيطلبالحباسيالحليفةالىكتار-(،(مova)1175=5عامصكه

أعوانأ،المشركينعلىله--ي!ونواأنالأطرافجميعبخطابالأمر"خروج

سمى،اذافيمضدوهبنه،ت(دكونواأنفي،نرل!!عدنبيناامريمتثلواوأن

..563-150035625المبر،خلدونابن،99/061الكامل،الاثيرابن(1)

.91922الروضتين،شامةابو،111069ال!مل،الائيرابنانظر)3(

،9822/الروضتين،ثامةأبو1615صالباهر،9631!9الكامل،الأئيرابن،()

11925الكرربمفرج،راملابن - 2 * A،2،ْ/80الزمانة7مر،الجوريبنسبط

.(ال!مل)عن321-
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.،)؟(المثدسالبيتفتحنيالمعاضدةعنبقحدواولا،دعااذاوبلبوه

)5578عأمالموملإمارةمهاجمةفررعندما،لدعونهالآرانفةواسنجاب

ارسلاتقراوكان.الديئ)2(صلاحضدللصليبيينلموالا!ا،(م1182=

بئعدالديئثهابوأعقبه،منهملهاستجابمنأوك،كيفاصصنامير

كلاطصولبقصد،ا)بدءفياصتجابتهماوكانت،البيرةأميرالأركليإلياس

مابسببالدعوةتلبيةرفضفقدمارديئصاصبأما.الم!كاشبمض

.الديئ)3(ملاحمعالمتحالفينالأراتقةالأمراءيدعلىأملاكهلهتمرضت

اطليفةالىفبمث،الموصلكلالاستيلاءوصلفاؤهالديئملاحينطعلم

السلد،فياتظمتولو...الفرقةدار-الموصنلاكما-إ!ا،:يقولالعباسي

...مصرمنا!شوولغزى،الشركدارنيْالإسلامعس!كرجيعظملانه

عنرميدة،هكذا،الموملبقاءأنالرصالةفيورد؟،والجزيرة..والشام

!ابهةالجزيرةفيالاسميةالقوىتوجدعدمنيالببهوسيطرته

الجزيرةتنيعثمنها-الموصلاي-الصفيرةالجزيرةهذهلأن"..الصليبيين

.،)14الشقةومدارالفرقةداروهي،الكبيرة

7مدكدينةالمكاصببحضعلىاطلةهذهنيكيفاحصنأميرحصلوإذ

موالاةفيللسلطانالمطلقةبالطاعةذلكمثابلفقد.تمهد،الدفيصلاحمنهبة

.(الفاضلالقاضيعن)9/402الروضتين،شامةبرأ(9)

كثير.ابئ،(الأصفهافيوالحمادالفاضلالقاضيعن)،32-2/13الابقالمصدر(2)

.291113والنها؟البداية

434/11,,.Runciman,op. cit

الثافي.الفصلانظر3()

.(الفاضلالقاضيعن)2/1tالروفتين،ثامةأبر(4)
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وجدهالفرنجلةلمتالاستمدمشأنهلهوصلف،عاداهمنومماداةوالاهمن

فيابة،ا)دبئوصلاحكيفاحصنأميريخاالعهدهذاوكان"ا1(يقظانلذلك

لم!لاحالامارةهذهبهاتقدمتالتيا)مكريةالامداداتل!لالزاويةصجر

مناصلحابطلبالمنطقةأمراءبقيةقيامأن؟.الصليبيينمعحروبهنيالدين

توا!مب!رسالأوبأنةسهمبالحضوروتحهدم،لهطاعتهموإعلانالديئصلاح

الاهـ،راتعنفف،،بميمأالأراتقةقواتلاشتراكمهد،اصتدعام)12مق

للصليبنين.جمادهفيالدينملاحمع،الجزيرةنيالأترى

قرابقيادةبكرديارلقواتاجمالحأول(م1183كل-957)عاموثهد

ر!اوعبمارو،دمشقمنانطلقواحيث،الدينصلاحجيوشمعأرصلان

المواقعكلموةقةبهجماتوقاموا،ا،فهـةجادىمنالتاسعفيالأردن

بتلكهذهاكتفتلذاالاصلاميةالقواتلقا.الصليبيونتجنبوقد.الصليبية

تفرقتومنها،دمقالىعادتثمومنكثيزةغنائمكلوصصلتالهجمات

ديارالىالأرققيةالقواتفتوجهت،الديئصلاحلهاأذنأنبعدبلادهاالى

.)13القريبالمستقبلفيالفزوالىالحودةعزممملىب!كر

.(الأ!نهانيالممادعن)،2-2/94،الابقالمصدر()\

الئاني.الفملانظر)2(

المماد،14-،.صالدبئملاحصيرة،ضدادابن،902/،،.الكاملالأئيرابئ)3(

.951-2/481الكروبمفرج،وا!لابن،41صالقدسيالفتح،الامفهاني

957/1...Gibb,Saladin, in setton. op. cit

التنالمراتفيالدينصلاحبهات،مالتياطربيةالحملياتتفاصيلالىاتطرقلارصت

نطاقالىاهمدداطارهعنبالبحثيخرجذلكُلاْن،الأرتقيةالقواتفيهامه،اثركت

وتراريخهاالارانقةافي!أصهمالتياطلاتبإ-صاءصأكفيولذا،الدينلصلاحاطربيالتأريخ

.الصلياتتلكخلالأنجزوهالذ!والدور،الصكررةوأهدافها
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.ع!)1(جهاتني

الا!ملامبةاللواتالدبنصلاحاضدس(آ1188-5845)عاموني

جيوسْالموصلفباءتة،الشماليالشامساصلفيللصليبيينقتالهلدىبهللاجماع

و)ق،الجزيرةجيوشنهنكانتالأراتقةقواتأنالظنوأغلب،والجزيرة

صليبيمعهدنةالديئصلاحعقدأنوبعد.بدقةذلكُالمصادرتحددا

.بلادهاا12الىبالعودةالاصلاميةلاقواتوأذنحلبالىعاد،أنطاكية

أزملصق(،م9118ء=585)عامع!صصارالصليبيونبدأأنوما

الصليبيينازاءللوقوفبقوا!مالتقدممنهميطلبالأهراءسائرالىالديئصلاح

بئالديئقطببقيادةالأرققيةالقواتوكانت.اططىهـالداممنع!وإنقاذ

الىالتعدمنيأصرعتالتيالقواتبهلةمن،كيفاصصنأميرأرصلانقرا

العملياتبعضنيممهاواشتركتالدفيملاحبجيوشواجتممت،هناك

أخرىجهةومن.!هسبمتالننالفنرةطبلالعم!كربة

إلجيوشلحقتالتنالهزيمةفماسامتالتيالعواملمنالقواتهذهوجودكان

9118)عامصلاميةYا 5= DADكاتفقد.ع!عاصل"منبالعرب،(م

الاصلامية،الجيوشلتنظيمبالنسبةالقلبميمنةنيالأرتقيةالقواتموضع

ؤتراجع،،المسلينميمنةمملىالصليبيينميسرةتحركتبأنالمحركةبداتوقد

فظن،منهمفينالأصحابهمعنيبعدونلعلهمالميمنةالمظفر-قارد،أمامهم

القدصالفتح،الاسفهانيالمماد،60صميرة،شدادابن،61242الابقالمصدر(1)

عن)2/021الروضتين،ضامةأبر،VIA-11/722ال!كامل،الأثيرابن،07ص

.(الاصفهاني

،358-12/2الكامل،الأثيرابن،57،65-56صسيرة،ضدا!ابن2()

.33أ.29البداية،كثيرابن
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حلب،الىقواز"رأسعلىأرسلانقراتقدمالتاليالممامصطلعوفي

وأصمد.عظيمأإكرامأالحادلالمللقفأكرمهصةهـ!ءنعشرالثامنفينوصلها

صلاحوكان،ال!ث!رأواخرفيدمثقالىتوجهاثمْومن،)9(طهوباسالقلحةالى

ترجأرصلانقراوصولخبربلفهفلى-ا،مرضهمنأبلإثممرضقدالديئ

الىء-ادثمالاولربيعمطلعلىبالبقاعابصءيخاعلىفلقيه،بالهلاستة

يلرقأهأنعلىمعكاواتفقالمادلبص-بةالأرتقيالأميرتركأنبحد،دمشق

وقراالعادلوكلالأولربيعأواخروفي.ا!صليديةالمواقعباتجاهققدمهبمد

رأسعندالدينبصلاحليلحقاةلائلأيامبعدوغادراها،دصئقالىارسلان

اضطرإةدسابيتةواتتدخلأنإلا،الكركعلىللهرومتم!داَ،الماء

المواقعءلىالهجماتمنبسلسلةوالقيامالانسحابعلىوقواتهالدفيصلاح

وقواتالأرتقيدإراصاحبأسهموقد.والساصلوجنيننابلسفيالصليبية

دمشقالىالاسلاميةالةواتعادتثمومن.)2(الهجماتتلكيىماردين

الدينصلاحبصحبةأرسلانقراوكان،الاَخرةجمادىمطلعنيفدخلتم-ا

الخليفةمنوصاتهالتياطلحةعليهوخلع،)3(اليهوأحسنواحترمهفأكرمه

.`t)بلادهالىبىقواتهبالمودةلهأذنئمومن،المباسي

.43صسيرة،ضدادابن(1)

.(الاصفهاننالم!ادعن)هه-4125الروضتين،عثاءةأبو(2)

.44-43صصيرة،شدادابن)3(

شاهة،أبر،602-19/502الكامل،الاثيرابن،44صالابقالمصدر(غ)

الزمانب3مر،الجوزكابنسبط،(ثدادوابنالممادعن)55،06-2/45الروضتين

،29/531البداية،كثيرابن،163-57121الكروبمفرج،واملابن،8/382

-472مخطوطة)الحقالْقمفمار،شاهنحاهابن،85-1/1/83السلرك،يزيالمتر

482).

973/11.,.ladinsetton,,585/1 Grousset, op.- cit3تofَb,The Riseطأح
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الجزيرةوامراءالأرانفةطاعةنأكدت(م1185=5815)عاموني

الىوأرسل،المنطقةفيبهاقامالتناطربيةالعمليات)!رالدفيلصلاحوالموصل

لناحصلوقد...،:فيهيقولكتابأاليمنأخاطغتكينالعزيزالملكأضيه

والس!كأالطاء-4بكرودياربالجزيرةمنجميعومنالموصلصاصيمن
ث!

.000،)1(الموائقزالتوقد،الثهسبيلنيالجهادالىوالعزائم...ا!ططمة

لدعوةالأراتقةتواتاستجابت،!م1187-)رر!هعاممطلعوفي

بهمفرصبا،خوربيعفيبهواجتمموا،الصليبيينلقتالبالتوجهالدفيصلاح

وبمد.المدو)2(موبالاخركأبيعسعشرالسابعقيواندفع،راكرمهم

المواةعمنوهـدد،في-ا)صليبيينعلىاحا!ممنصرمالمسلونصققأن

المسلينأمراءمنكثيرضجرحصارهاطإلوإذ،صورالىاتجهوا،الأخرى

بالرحيل،السدطانعلىفأثاروا،عدثمالفتحتحسرمنيألفوةلممارأوالأ!م

فقال،البردواشتددخلقدالشتاءوكان.الأموالوتقلالرجالتفنىلئلا

فأظهروا،نفلحواولاتعجلوافاصبروأ!دمتدالورإن،:ال!لطان

يسعفم،الملوفاتوقلةالجراحب!كثرةوتحالواالقتاليصدقواواالموافقة

المظفرالماكفسار،بالحودةالحليفةللقواتفأذن،")3(الرصيلإلاالصلطان

قواتهمننفرمعالدفيصلاحوبقي،المث!رققواتممهمستصحبأدمثبقالى

مفمار،ث!اهنثاهابنوانظر.(الامفهانيالممادعن)4136الروضتين،ضامةأبر1()

.(089،892-971مخطرطة)الحثائق

94صصيرة،ثدادإبئ(2) - i A،2ملال!،الأئيرابن 1 5 1 9 N،واصل،ابن

9-2/869الكروبعنرج 8 A.

5122"كروبمفرج،واملابن3() 4 6 -'ff.
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جانبهتويحقالةلب!قفزقبمدةوأمده،4متضهفأذلكالديئ!لرح

القواتلةلمبالمجا!ونالصلإ!ونفاتفل،الصلميبيينميسرةأمامهوثراجعت

هجوهـ(وشنوا،منمافرقعدةخروجبببا؟ب!ةهذهضمفالإ-لامية

عنغرةب!-موكان"الأرتقيةا-واتاعلاالهجومهذافجاه،مريمأعلإكا

الأمروسى،عظيمةكسرةواصكعروا،الحدويديبينفتحركوا،اطرب

الممركا،ميدانءنه،دبالاقيثزءونالمفوأصرع،)2(منةالمهممظمان!-رصئ

هزيمةمنالإسلاميةالةواتأنقذتالمسالينوميسرةالديئ!لاحثباتول!ن

حالفيهنهمثفءبلممن،عاد-قاذاكاك!زمونعرفأنوما.ةمحقة

الىالهزيمةتحيلأناصتطاعتالتىالمسالينميسرةتمزيزفيليسهم،سبيله

.(2)الصلملمنقت!!لجيرعددو،نهر

للجيوشالدفيملاحأذن،(م0911هـ=586)ضتاءعاموبحلول

المقبل،المو!ممفيجديدمنوتتجمعتستريحبلادهايالىبالمورةالاسلامية

أرصل-قالربيعصلأنوما.ا13الصليبيينإزاءيسيرنفرمعءووأقام

قواتصوىالأراتة!ةقواتمنءلميهيفدو!،الشرقمنالجيوشيستدعي

FL3,Jتواتألةالىالمصادرنش!رلمإذ،!اشا)4(صاحببهرامبئعوديئ

التىالقواتصائروصولأوقاتفيهصددتالذيالوقتفي،أخرىأرتقية

.77-76صسيرة،ثدادابن(1)

الاثير،ابن،8،1صالقدصيالفتح،الاصفهانيالمماد،677!االابقالمصدر2()

،(ضدادابنعن)541-1ثث/2الروضتين،شامةأبو،71-21/51الكامل

.(ضدادابنعن)003-2/952الكروبمفرج،واعلابن

.8/504الزمانة7مر،الجوزيبنجط83.صصيرة،ضدافىابن3()

.2/133الكروبمفرج.راصلابن،081صالددسالفتح،الاصفهانيالحمار(4)

503)02(
http://www.al-maktabeh.com



كاتورء!1(.)1)خ000إربلووا،وصلممرانجماو-زيرةنجارصىمنقدت

ا)صابقا)"إممهركةفيطةصهاا)قيا!فى؟ةإثرالجيوشهذهزصثتتبسببذلك

ازبا-ةف-فىالأيوبيممرالدينزقيالمظفرةبامءنفضلأ،ع!)2(صا-لعند

الىإهـفياصلاحأرسلعندما،عضامماغمبمض4ومهابمبكرديارفيالأراذقة

.للجهاد)3(الحساكرطشدهناك

؟يديء!وسقطت،(1161كل!هـ=)هـ،مشتاءحلوعندما

وأرصل4(.)الرببحفيم!نيةتودأنعلىالإسلاميةالمساكرتفرقت61!،

حمفيأباه%لمفالذيأرسلانترابنالدينقطبالىخطابأاديئاصلاح

..السنةهذهفيال!فر-ندهبماالمحلسعمأحاطقد"فيهجاه،كيفاحصن

نورابئأي)نورهافيمنكتهلكشفالدينويطلب،ظهيرهدزندفالاصلام

منماتمكنقد...نداؤععنهاكتاالتيع!وهذه،(أرسلانقراالديئ

وماعنهاوغاب..خذفى!منأن!روإذا..الإيصلاممنكرهعلىالكفر

معللفرنجبقياو!..إغفالهوأ-يذةإمالهأسيرةأن!!اعلم،ضوهـا

المصافعلىعزمناوقد.والمطمعالمطمحفيقوةزائدإلاالموضععلىاعتيلا!ا

بمضوتشير.")15.بالنصرديض4كافلالئهو..الكافيبالجدالكافرصولةوصد

أصيريقودهاكانالتيالقواتأميةمدىالىاططابهذانيوردتالتيالجل

.11202ال!!ل،الأئيرابن،129صسيرة،شدادابن(1)

.2/003الكروبمفرج،واصلابنعنهونقل،97صسرة.شدادابن(2)

؟2/86الروضتين،صامةأبوعنهونقل،092ص"قدصيالفتح،الاصفهانيالمماد)3(

يلي.ماوانظر2/435الكروبمفرج،راملابن،89!-

.ire-!691،42-121صصرة5ثدادابن()4

.264صالقدحميالنتح،الاصفهانيالمماد(5/)
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ويثير،سقوطهافيسببأع!كانالىاطضورعندخوانيه4وأز،كيفاصصن

إلاومماتدتهومؤازرته!الدفيص!حمساعدةعلىيسفر!أنهإلىالأصف"ني

ويواظب..بولدهواَونى"بنفسه-،رةيحضرفهو.ومن!ارالموصلصاصب

ماردين،أوكيفاحصنأراتقةاص!تراكعدميؤكدمما،.)9(00وعددهبمدده

الاصلامية.القواتبقيةجازبالىع!عنللدفاع،الستةتلكني

القدصالىالديئصلاحتو--،،(م55882911=)عامضتاءوفي

الفرصةهذهالصليبيونواستفل(r)الربيعيأقيريماالإسلابةالقواتوفرق

وعساكرممههذاوجرى1)13الأولىبدىفيعليهاواستولواالدارومفهاءوا

يطلبالدينصلاحفأرصل،)4(الإتيانفيمتباطئةبكرودياروسنجارالمومل

قطبدمشقالىوصلالآضرةبمطدىوفيا)ْالقدومنيالقواتهذهإصراع

وصلواالذيئالأمراءوبقيةمووأقام،قواتهرأسعلىأرصلانقراالدين

وأدرد،الصليبيينلقتالمحهليسيروالهاالحادلمفادرةينتظرون،دصثق

الإ-لامية،المواقعع!لم"جةتركواماإذا،القواتبهذهلهمطاقةلاأنهؤلاه

ة-هـافيالدينقطبقواتأ!سهمتوف.هتاك)6(البقاهالياضطرواولذا

تلكنيالدينقطبوأ!اب)7(السنةنةسفيوفتحهايافاصصارنيأرسلان

.428صالقدصيالفتح،الأصفهانيالمماد(1)

.621صيرة5شدادابن2()

طريق!قلحة:والداروم،2،113ال!مل،الأئيرابن،671صالسابقالمصدر)3(

.(52513ياقوت)الاحلمنقرببة،ممرالىللقاصدغزة

.803صال!دصالضهتح،الاصفهانيالمماد(4)

.?68صصيرة،ضدادابن()5

.35112الكامل،الأثيرابن)6(

.803صالقدصالفتح،الاصفهانيالعماد)7(
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وتمازلاندءل!-اسرء،نول!نه'ثة،:ءمنر"شيدهفي-رحالممركة

.لل!ثفاء)1(

(،مهـ2911)588ءاموالصليبيينالدينصلاحبينالصلحعقدتموعندما

ديارالىعائداَالدفيقطبفق!ل،بلادهماالىبالمودةالإسلاميةللقواتأذن

.بكر)12

***

صلقةبذلكُوانت!ت،دمث-فىا)تاالمافىالدينصلاتوفى

مإءدادا!فيهاالأراتقةقدم،المليبيينضدالجمادصلقاتمنخطيرة

ذإ،بالصليبيينعلاقا!مأدوارمنمهمدورخلالهالهموكان،المسكرية

منصلسلةوفقيقواتتحزيزمن،الإمدأداتبتلك،الدينصلاحءممنوا

الامداداتتلكأن،ادالهذافيبالذكرمحدرومما.أعدائهضدالانتصارات

تدمتهفا،الأرتقيتينكيفاوحصنماردينلإمارتيبالنسبةمتكاةمْةتكنلم

كاتوقد.كيفاحصنإمارةقدمتهمابجانبيذكرب!دلاماردينإمارة

خلالالديئص!لاحلضتطماردينإمارةتمرضهوالبادرةلهذهالرثيسيالدافع

لأمراهمنحهااقياالممتلكاتبعضمنهاوا-نتزاعه،الجزيرةمنطقةفيلمحركاته

أمراؤهاوتزعمالديئبصلاحالأخيرةعلاقاتلؤثقتلذا،كيفا)13صصن

الأهـرأنفي-دوهكذا،لمساندتهالأراتقةسيرهاالتيالامداداتمعظم

دورتضاءلفبيما،إلصليبيينالأراتقةعلاقاتمنالمرصلفذهنيانمكس

.13؟-013الابقرالمصد(1)

.2/402الروضتين،ضامةأبوعنهونقل4915صصيرة،ضدادابن()2

(w)الثاني.الفصلانظر
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إمارةأننجد،المضمارهذافيالسبققصبالسابقنيلهاكانالتي،ماردفي

.الهلاقاتتلكفيالأولوالمر؟ز،ا!لبادرةزمامأخذت!دساكمفا

بل،الدفيصلاحبوفاةالصليبيينضدللأيوبيينالأراتقةإمداداتققفإ

م1221-3911=)(5618-586)التاليةالسنواتطيلةاستمرت

الأموحزب!طماالمسكريةنجدا!م،خلالها،يقدمونالأراتقةكانصيث

فيالهليينبالأمراءيستنجدوقفكانوا.ا)صليبيينلضغطتمرضهمإثر،لأيوبيين

9558)الأعوامفيحدث؟دعو!مهؤلاءفيليوالاموالموصلالجزيرة

ب)8056()،(،م7012ب4056)6911()2(،)3955=،3911()1(ب

.)4((م1211

والأمراءالأراتقةبينوحروبوفتنمشاكلالتاليةالأعوامفيوحدثت

وقد)5(الصليبيينضدهـؤلاءالامداداتتقديمأعا-توالأيوبيينا!ليين

ماأبرزهاوكان،المثاصتلكتصفيةبحدجديدمنالامداداتاصتؤنفت

%مصر،فيدمياطكلالصليبييناستيلاءلدى(،م56181221=)عامصدث

المظفرفتوجه،والجزيرةالفمبامراءيتنجدالأيوبيالكاملأرسلصيث

وتم،)16بالغبترحيبصاصبهافتلقاهالحليفةالقواتط!ثدمارديئإلىالأيوبي

.121-6/039الزاهرةالنجوم"برديتنرممطابن(1)

..2931أل!مل،الأثيرابن(2)

ابن،571-31172الكروبمنرج،راملابن3941110السابقالمصدر)3(

fوالنهايةالبدايةكثير 1/9 r.

.8/545الزمانةمرآ،الجوزيبنمبط()4

،06،-5/795المبر،خلدونابن4315-31/138ال!مل،الأثيرابن،0)

.الموفوعتناصيا!كلللاطلاعالثانيالفصلوانظر

.042-16923الزاهرةالنجوآ،برديتنرمم!اابن(6)
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توجهتوقد،للآيوبييندةفيبتقديمماردينصاحبقيامعلىبينهماالاتفاق

وصلتولكنها،الثامفيالأيوبيينالأمراءهنعددمع،ممرالىالنجدةهذه

؟وجبمنهاالصليببينوإخراجدميارواستمادةمعالكاملتمكنأنبعد

96)عصنةرجبمنعشرالتاسعفيعقدتللصلحاتفاقية A3(.ام221=ء()

"**

الصليبيين،مععلاقاثممنعديدةمراحلفي،الأراتقةحققوهكذا

كاتما،والشامالجزيرةفيالصلييْالإسلاميالمراعميدانفيمهمةنتائج

ضدكان.الأراوقةلحبهالذيورhiا'JJاليهوصلتماالىتصلأنيم!ن

الرئيسيةالقوىإحدىيشكلون،الهليينالأمراءمعالتحالفمرصلةنيهؤلاء،

والتيالصلييالغزوضدالاسلاميالتجمعطلائعمثلتالتنالهالفاتتلكفي

ممركةفيحدثكالذيالصليبيينضدحاحمةنتائجالمحاركبمضفيحققت

أميرجكرمشوحليفهشمانيد!،(م5II-79430)عامالبليخ

الموصل.

حيث،المراعذلكفيا)هـثي!ه!الدورالأراتقةلمبالقيادةمرصلةوني

كاتا)صليبيينضدالمماركمنكبيرعددفيصلفائهموقواتقوا!ماjفاد

حدثالذيكذلكوالشامالجزيرةنيالصلييالوجودكلصاحمةنتائجلبمضها

وفي،(م؟ا91ء-3)عااللفازيلدعلى(الد،حة)ني

=ء715)وخرقيتوكركر،(م2211-ء615)صوجممارك

(r)62الزمانة6مر،الجوزيبنسبط 9 ، 96 9 - 618 / A،ذيل،ثامةأبو

الزاهرةالنجوم،برديتنريابن،41،صمختمر،المبريابن،128صالروضتين

6/923-034.
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مثلوقذ.!رامفيبلكيدءلى(م،5112-518)و!ج،!م1123

ضد1،و-دة4الإسلاميىالقيادةصلة،تأ!منحلةةالمر-لمةهذهفيالأراتقة

،(م9011هـ-305)امءالمو!لأهيربمودودردأتوا)قيالصليبيين

ا)دين.لاح.ال!واتثت

فيالدينو!لاحالدفي)ةورالأراتقةقدم!االتيالامداداتمرحلةفيأما

الإسلاميةابءوشتكوفيفيهانادوراَتلالهالمبوافقد،للصليبيينجهادها

عامحدثكالذي،أءدائهمضدحاحمةازتصاراتالقاندانهذانبهاحققالتي

-3585)وعام،!!!هالد!(م6311=9555)

بهذا8،للأرازثصهدوقد.الدينملاحيدعلىحطنممركةفي(م1187

كالمماداصرينالمهالمؤرخينمنوعددالدينوصلاحالديئنورمنكلالدور

.شدادوافيالأ!فهاني

المس!فيبيناعالهسمجرىعلىسب،همار3للأرا!ةكانأنهمنوبالرغم

،اصراعاهذاإزاءسلبيأموقفأفيهااتخذواالتيالمراصلخلالوالصليبيين

8055)عامأنطاكيةصليبيىوبينإيلغازيبر!نتمالذيالتحالفذلكوبخامة

دانثتلمعركةنياتصارمتحقيقمنهؤلاءمكنوالذي،(م4؟1؟=

نيالصلإبينضدفارسوبلادالحراقصلا-قة!اقاممباشرةمحاولةاَخرعلى

عنالسلاجقةتوقفأسبابمنسببأكانبماالانتصارهذاأنمنوبالرغم،ا!شام

إلا،الصليبيينلقتالالشامالىالملينأمراءلتوجيهجديدةبمحاولاتالقيام

الىسيثةنتا"جذاي!كنلمالسياسةهذ.عن11-لاجة،توقفأنالواضحمنأن

الةوىو)،ماراتذلكهيأالمكسعلىبل،الأولىللوهلةيبدو؟،كبيرحد

بمد،فماوالأيوبيينوالزنكيين،كالأراتقةالصليبيينمواقعمنالقريبةالهلية

الجهادصركاتقيادةتتولىوأن،الصراعهذافيمسؤوليتهاكاملةتتحملأن

،موحدةقيادةومن،واضتراتيجيةوعس!ءهـيةبشريةإم!نياتمن،تلكه؟،

المنطقة.فيالصلييالوجودضدخطيرةنتانج!ققوأن،للسلاجقةتتهيألم

311http://www.al-maktabeh.com



https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بعالفم!ارإ

ليكلكلوَالممَاباآرتققاتبَنيعَد6

ص7فراعااَوَصمورو

(ام904-1آ03)=و8ام638-
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بكرديارلاخضاعالتزسعي

الدائمةالأطماعبسبب،المحليينالأمراءبينالجزيرةفيالدائرللصراعكان

خطيركطرفالديئصلاحد"الأيوبيينودخول،المس!لتمرةوالحروبوالفذ

لثنالتترأص!امالطَريقةتحنيكبيرأثر،المنطة"وحدةوتفتيتالنبزاعفي

فيهاالهامةا،واقعبحضالاستيلا?لىثمومن،المنطقةعلىالمستمرةهجما!م

قاعدةلاتخاذهابل،فحسبالجزيرةغلىسيطر!ملفرضليسقواعدواتخاذها

السابعالقرنمنالفانيالنصفمطلعفي؟صدثوممرالثامعلىللزضا

.الهجري

فيوسا!وا،الصراعهذاحمأةدخ!اددالأمراءمنكغيرمالأراتقةوكان

عدائيةمحاولاتلصدخلاتوالت!الأحلافبثش!يل،المنطقةوحدةتفتيت

فماددنازءونأخذوابرلب!!ذايكتفواو!.جديدةأسلابءلىللحصولاو

06)كيفاحصنإمار،سةطتعتدماماردينم!احبيضحركولم،بينهم rهـ

أنهظنوربما،الأرتقيتين،(56311233-)،و-هـتبرت(م1232=

حسابعلىنفوذهلتوسيعالسانحةالفر-،سيجدالميدانفيوحدهببقاثه

ممومته.أفي،ءسقوط

السابعا)قرنمنالئمانيالربعأوانلوهي،الحرجةالمرصلةهذهوفي
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-517)من!برتيالدين-لالسلطا!مبفإدة(طوارزميوند-ل،!ل!!هـة

ا؟زيرةفيالأصداثفارفي-دليدة؟ةوة،(م0123-0122-ء628

م!يخماتوالاٍالهصكريةا)ةوةمنطاقتهمكلهؤلاهصرففةد.وأرمينية

الافارسبلادفيالت!رزحفأبأ!أندمد،المراعهذاحمأةفيالثسية

المجينالأمراءمنوجيرا!مالأرازةةوراح.اكإطقذه5الىالتراجع

الأيو!نالىو،رة،وأز!ارمالأيوبيينضدوبمخدهالديئجلالالى،رةينضهون

في،والدولالإماراتمذهتوىالصراعهذافيتفتتوةد.ارزمبيناطوضد

،تتريتسلطأيمنا؟زيرةعلافإؤظأناكأدتلورلإم!نهاكانالذيالوقت

الخوارزمي!ةالدولةكلالإبرقاهالىستؤديكانتالو!دةتلكأنعنفضلاَ

وقد.الإيسلاءيالها!ءنالفربيةالجهاتكلالتتريالز-فضد!%لى

الدينجلالالمصلطانقبلمنيا:سةمحاولات،الأوانفواتبد،جرت

للخطرللتصديالمحليينالأمراءوبمضالأيوريخاويخابينهتحالفلتشكيل

متأخراَ.ذلكجاءإذ،-دوىدونولكن،التتري

السياعيةخارطتهاوغيرت،المنطقةفيللتترم!نتالتيالظروفهيهذه

التفيير.لهذاتمرضمنطلهمةفيالأراتقةوكان.الزمنمنممدودةعقودفي

مارديئأراتقةودورالمنطقةفيالتتريالنفوذبدءنس!لتحرضأنذلكبمدولنا

.هناكدارتا)تنالأحداثفي

خوارزمثا.الدينجلالالسلطانتراجع(،م0123ء-628)ءاموفي

،المامذلكفيأذربيجانودخولهمالتترضفطأماموالجزيرةأرميأيةالى

الىيأتلم4أذيملهخلاطفيدمشقصاحبالأيوبيالأشرفنائبالىوأرسل

وإنما،ا!سمابقةالسنينفياطالكان؟،والأذىلل!هـبالمرةهذهالمنطقة
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رءهـوالجزيرةديارأمراءقصدعلىء-إزموأذ،،ذالم!الىا)ختررحفأبأه

عاقبةير!ذتح!واخترافدخرإد!لاستا،-رينءكلهـالىJائر\سوباسي511ةوالخلية

يصقدم)نأنح!تلمه"1الأْش،!نكتابوصلأنلبثوما.)9(الامال

،ءفليسولذا،واككرالديخا%لاللي!نالصراعزفجةافيلاءبمدإلاالمنطقةالى

مصرفيالأيوريةالةواتفيدةمنالدقي-لالرثسوإذ،4نجردزلانتظارداع

الملكالىرس!ولهفبمثا،خطقةفيالمحرلميينالأء!راءعلىالاعمادقرر،والظم

آمد،وكبة!ا-!ن!إ-بود5ا!الماكوالى،ء،زيمماالديئشهابالمظفر

لف،ءووءد!ما)تيردإب!"ا)-،-فورهـم،طلبمارديئ!ا-بالمنصوروالملكُ

علىأقسم!دكاندأز"ميافارد!ن!ا-بفأ--اب،المدندمضبمنحمذلك

الدين،-لالطاعةعلىأةسم؟،الرومس!جقةساطانيةباذالديئعلاءطاعة

الىالازرضكامزة-4علىيأ!نلافهوولذا،أمستر!عداهالطرة!نبينوأن

فببالأيوبيينمربهـط-أيوبيكنا:ب-أنهعنفضلأ،الاَخردونأحدما

فإنهذاالىإضافة،بأمرهمإلاارزبيناطوإنجاديتطبعولاوالشامممر

إنيسمهةلاوماردينآمدصاحهاأوأما:قالثم،لهأميةلاضئيلقوا-،عدد

الدينجلال،نالسلطي!تبانأن!مماكاناعلينايخفىوليس،أمريقيملانولامني

التتار،علىالإنجادلىخمائرماويسبرخرضارالاسفيءقائدما-هذا-فيختبر

جلاللرسول-مياة،رقينصا-ب-أوفح،؟،)3(باطلزعممأنليمم

ية!دأوأنه،الدفيجلالبنجدةمهغدمثقصا-بالأشرفالملكأنالدفي

ذلكستذكرون،:الرسولفقال.الفرضلهذاتواثالاتصحابممر

.21/602ال!مل،الاثيرابن(9)

الإربنهابة،النويري،374-372صمنكبرتيالديئجلالصيرة-النسوي)2(

.(51ْ-041209المخطوطالق!م)
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.(1")يرةفعلمفلأدىواا)تتارة؟تإورتبلمونحين

-،55ؤر!الرسالة=وابيأتظر-رحربرديار-حانيفيالدفي=لالكان

-ابوالاف،ب!عصديارفيممدا!متركعلىأمراثهمعاتفق،بالردرسوله

آمدصاحبرسولو!لم!ما)تالياليوموفي.ؤارسبلادفيأصفهانالىبسرء4

ا)-و%4ةي!االدينب-لال.وا)طاعةالخدمةتةديمعلىتشفلبرعالةالأرتةجما

بوجهللصمودقاءدةواتخاذهاالاصيلا?لميهاومحاولةالرومسلا!قةبلأدالى

اكثرقلوبفي(الرعبسيلقيالسلاجقةهؤلاءعلىانتصه،رهأنعنةضلأ،التتر

رفةعلىفياء،أرهينيةثهاليفيالةةجاقمعلفالتطعلىالإبقاهلهوسيتيح

رسالتهفياَمدصاحبوأوضح،المششكعدو!ضدمكهالتحالفنيهؤلاء

،فارسلافاَأربمةرأسعلىبنفسههو%رجذالم!علىءرمإذاادلمط،نبأن

الىوكهماالرومسلا-قةبلادتصفيةبمدإلاخدت،يفارقلن!وأنه

ذالمثآهـدصاحب!درأوءرقدالرومصاحبوكان.الدينجلالأملاك

جلال،نالسلطفال.لهالتابمةالقلاعمنعددعلىا-لميلائهبسبب،المام

لثمثلهف!ن5منهابالقربجسرعندوعس!كر7مدصاحب!مالىالدفي

وانمرف.،)2(وكدهالسباحةعنقصروقديدهإليهبصلبمايتملقالفريق

يلاحقونهكانواالذبئالتترمن-ترهيأخذولمالثرابالىالليلةتلكالدينجلال

وفرقواممسكرهعلىمباغتبهجومقامواجتىالفجرطلعأنوما.نذاك3

اسلطاناواخهزمفارسبلادالىمنهمكبيرةطائفةفاصهزمت،سإأأيديجنده

تأأهلهاوظن،اضطربتقد7مدوكانت.خلفهوالتترآمدأصوارالى

470-37!من!برتيصيرة،النسوي(1) rافطوطالقم)الارب!اية،يركطالنو

52/401).

77378صالنسوي(2) - r،51المخطوطالقسم)النريري 0 5 - 1 0 f 1 r).
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باط!،رةرموهبلالأبوابلسلطا!ميفعتروافلمبهم)1(الغدرأرادوااطؤارزمية

زهاء4وبرفصهارر(فزإليهمالالتجاءمنيئسفلاعنها،الابتمادكلواضطروه

وقتلواالتترجاب!!اثوهنا..ميافارقينقرىمنقريةفوصل،فارسسائة

أصابهمأنالىطلبهفيالتتروجدّ.الفرارهنم!نيةهووتمكنأصطبهأكثر

وقد.الأكراد)2(أ-دقتلميافارقينءنالقريب4الجبالإصدىوفي..اليأس

تبالكل-الديئجلالرصولأن!دافيالمسؤوليناخهزاميهةصدةمنبلغ

وكأدهـا،التترمنالهروبمنتمكنهبمدإليهمالتجأ-الممروفالنسوي

اطروجمنمنعوه"الخوارزبببقيةلاحاقإلثرقالى7مدمفادرةصاول

.ضد!المشاكلإئارةمنخوفأ)13شهرينطيلة

هـيارفيالتترأهـاما)طريقانفضححق،الدينجلالقواتتمزقتأنوما

فنهبوا،ويخربونوينهبونايقمَكن،للسلطانمطاردتهمخلال،افراصو،بكر

فبذل،أهلهافقاتلماسحودمدينةوقصدوا،وميافار!اإرزنو2مدسواد

وأخبرهآمدمناؤتربعندماخوارزماهأن(294صالبلادم!ر6)الةزوينييذكر(1)

.أرفعن)بمادنايريدد6صا-بعندمنالمخبرهذا)ن:تالمنهالتتربةربأصدآ

ورقةمخطوطة)الأعلاق،شدادابنعنهونقل.038-378صصيرة،النحوى(2)

-ث31صسنحته،ا)!برىابن،211602الكامل،الأئيرابن،(ب-6؟.8

157-31531تتمة،الورديابن،66618الزصانة7مر،الجوزيبنعبط.432

أليافمي،،(ا)لمسويءن)6919-515191الهير،ضلدونابن،(النويءن)

،13/55)ةخوحات،د-لانابن،294صالبلادم!ر7،القزويني،5146الجنانة3مر

صالك،الههري،(472-31372الهطوطالةصم)"محروبجمفر،واملابن

2-3/761212المضطوطالقم)الأبصار 1 v)،افطوطالقسم)الاربنهاية،النريري

.(312ءكأطوطة)الأنامترهة.دتماقابن،(541209-501

.382-938صمنكبرتيعيرة،1)لمسوي)3(
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وكادواالسيففيمأمم!ا،لهمواستسالوابهموثقواولما،الآمانم4التتر

طترىالىتوجهواثم،(قتيلألفءثرحمسةحوالي)آخر!معلىياتواأن

بينيقفأحدولايمنممدانعلا،البلادفيوساروا!كذلكبهاففماوا

واحتم!،لجدهـامنعليهقدرواماو!بواماردينالىفوصكا،أيد!م

فنهبوانصيبينالىالتترتقدمثم.لمصةبالةاد،ورةالمناطقوأهاليماحب!ا

سنجارالىعنهاعادواعليهماستمصتوإذ،4برظفروامنوقتلواسوادها

المو!ل،شطروجوههمولواثموقتلوافنهبواالخابورودخلوا،أممالهاونجوا

م!نيةبكرديارالىعادواثمومن،الأخرىاكاطقفيؤمكههاكااففح!ا

فأصرقوابدليسالىمهماوعاروا،أخرىمرةبأمدا!يطةالقرىو!بوا

عنوةأممالهابمضعلىواستولوا-أرمينيةفي-خلاطالىوتقدموا،مدينتها

بلاد!م.ا)!عادواشمومنالحجه)1(ذيفيأهلهامنكبيراَعدداَوقت!ا

بلادفيالريس!نأحدمنموجهكتابعلىاطلعأنهالأدثيرابئيذكر

هذهممليا!مهنالتترهدفأنفيهيبين،الموصلفيأصحابهبحضالىفارس

مأيردتممنالبلادفيهل،يحالواأنأرادواوإنما!والتخريبالنهبيكنإ

منخاليةوأ!ا،ومدافعماذعمنالبلادبخلوملكهمأخبرواعادوافالا؟لا

،لأنفسم)2(فانظروا..يقصدونكموسوف،طمحمفقوي،وعساكرهلك

،06!،03//56المبر.خلدونابن،02!-291602ال!مل،الأثيرابن(9)

1 1 1 6 - a111،111/اكمانة2مر،الجوزيبنصبطمنكلباضتصاروذكرها A،

.912-1/281،والنهايةالبداية،كثيرابن،579-53139تتمة،اررديابن

-27135/22افطوطالقم)الابمار-ا)لىُ،الممري،6514الجنانةاَمر،اليافمي

.(51272افطوطالتسم)الكروبمنرج،واصلابن،(622

.21/802ال!مل(2)
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عامةللجزيرة4/الدةاىالإم!نياتضهفالهجماتمذهفيللتترتحققرءكذا

اصتجابةوعدمنذاكآالمضطقةثصهدتهالذيالتنا-ربسبب،خاصةبكروديار

وهياءقيقةهذهالىالتتراطمأنأنفاولذا.الدينجلاللدعوةأمرائها

عليها.سيطو!ملفرضاستحدادهمبدؤواجتى"مانعمنالبلادخلو"

اططردبىجهوقفتالتنالأساسية4الإعلابالقوةا!ارتالدينجلالوبمقتل

فيومنافساتانشقاقاتمنالخوارزميونأم!رهماورغم،طويلعقوداَالتتري

الاصلامبةالجبهةتو-يدالىأخيراَسمواأ!مإلاوا؟زيرةأرمينيةمناطق

ريثما،آ!فهانالى!ابالافقررواذلكفييفل!والموإذ،للتترالمقاومة

الأرتقي،آمدصاحببهتقدمالذياكهـوعولكن،جديدمنقوالمينظهوا

طلبهإجابةالديئجلالةررإذكستمامأ،مما،5باقيووجههاثالأحدامجرىغتر

نأب!صكانهوكانهناكجا!وهالتشولكن،بحليفهللالتقاء7مدالىوتقدم

نكثولكنه،3مىدأبرابلهوفتحوعدبماوفىحليفهأنلومنهمينجو

و-يداَ.مصيرهيلاقيالدفيجلالوتركالماقبةمنخوفأبوعده

التياططيرةالأحداثفيرئيسيأدوراَوآمدكيفاصاحبلمبوهكذا

الما!فيبلةحسبالمنطقةفيليس،لسيرهاجديدةوجهةأثرهاءلىتقررت

،الرومسلا-قةعلىالديئجلالبتحريضه،اَمدساحبوكان.ممهالاسلامي

سبمافيسلبيأدوراَلعبقد،المسالينكيانيتهددونفيهاالتتر،كانفترةفي

،ا!ليونالأمراءوضمهاالتيالمراقيلعلىمثلأوأعطىالشخصةم!ربهتحقيق

الجديد.الخطرضدموحدإجراءاتخاذسبلفي،4الأراتةرأصهموعلى

وسبوااصووأفقتلوا،رمينيةوأالجزيرةعلىإحرةاالتترأعادنهسالعاموفي

نأالتترلبثوما،،القلإلإلامنهمرجعفا،حرانعسكرلهمو!م!دى
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بهجماتقيامهمذلكوأعةب.)9(لقتالهمالكا!لبتقدمحماع!ملدىثراجموا

منالأولهدفهموكان،)2(وأرمينية،والجزيرةالموصلمناطقعلىعديدة

القالضمفونقارو،لهمالمناطقهذهأمراءمقاومةمدىمحرفةفوةلدُ!لى

أهدافهم.ألىخلالهامنينفذواأنيمكن

"*

منالمانيةالمرحلةالىالتترانتقل،(م0124ء-638)عاموفي

فأرعل،في!!الهمداثمةقواعدإيجادعلىالمملوهيالمنطقةتجاهمخططهم

مبتدأةالأيوبيميافار!اصاحبالىرسالةجنكيزخانبئأوغطايضاقانهم

،خاقانوالنربالثرقملك،الأرضوجهماسحالسماءربنائبمنبه

،دار.صلاحخاقانجملكقد!:ميافارقينلصاحبالترنَيالبرسولوقال

حقيزةوبلاديالموكاجملةمنأنا5:فأ-اب،بلدكأسوارفربأنوأمرك

وقد)3(.،فحلتهفحدهوهـ،اليهمفتوجهومصروالشامالرومالىبالنسبة

القوىبقيةموقفيمرفأنيستطيعليالوقتكسبذلكمناستهدف

يسمحوالم"ؤلاءول!ن.الجديدةا!لر-لمةهذهنيا)تترمطالبمنالاسلامية

المنطقة.كلهجومملثنوصيلهالتهديدذلكاتخذواوإنمابالاتتظارلأنفسهم

منواسمةأقسامعلىالاصتيلاءمن،(م1243-ء64؟)عامفيتمكنواوقد

.6/782الزاهـرةالنجوم،برد!هاتفريابن8/6735الزمانة7مر،الجوزيبئسبط(1)

(،ب019مخطوطة)الأعلاقشداد،ابن8/5،96الزمانة7مر،الجوزيابنسبط(2)

1/9/12اللرك،المقريزي،31692الزاهرةالنجوآ،برديتفريابن 52 - 2 o.

"يزيالمقر812010الاعلامدول،الذهما318370الزمانةمرأ،الجوزيبنسبط(3)

.803-21/703/الطك

215,.adenDynasties Pه!Lanepoole, Moha
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يدفعلهممميلأساطا!اأبقواولكنهم،لحكهموإضضاجمهاالرومصلاجقةبلاد

واعدكةالبلادهذهيستخدمونواوأتت.)9(المالمنمبلفأعشةكلاليم

فيوقاموا.فيهانةوذ!وتوسيعالهاورةالمناطق0علىالمستمرةهجما!ملشن

شمابصاصبهافاضطرميافارقينبمهاجة(،م56424،12-)التاليالمام

وضايقوهاالتترفنازلهافيها.نائبهآركأالضجدةلطلبمغادر!االىغازيالديئ

بكرديارفيوعاثوا"وصار!يئ7مدمنطقتيعلىبغاراتضاكمنرفاموا

.(3)عنهافرحلوابمالوصانمميافار!انائبفراصلهم،،)12الميثأث!د

أعنفبالذاتبكروديارالجزيرةشهدت،(م1252-ءdo)0عامويى

معظبمخلالهنهبوا،التترملكمنكوخانثقيقهو!لاكوبقياتتريهجوم

قافلةوصادفوا،لتأالعشريئعلىيزيدماوأسرواومتدابكرديارأعال

أموالهافصادرواالمينرأسعندبغدادالىطريقهافيصرانمنخرجت

الىالت!رعادثمومن،منهمخوفأالفراتعبرالناسوهرب،تجارهاوقتلوا

.)14خلاط

.4/409الجنانة6مر،اليافس،2/11133اللرك،المقريزي(1)

.491صالجاممةاطوادث،الفوطيابن(2)

(r)8الزمافة7مر،الجرزيبنسبط،(ب111مخطوطة)الأعلاق،ضدادابن/

هذهفياستولواالتزبأنالقولفييخطىهومر.491صاطوادث،الفوطيابئ،!51

د056)أعاحئالكاملاستقلالها!حافظتماردينأنووافح.صلحأماررين!الكرة

.(م5221=

،384-2/93831الدرك،المقريزي.!8/87الزمانة7مز،الجوز!طبنصبط(4ْ)

الممادهابن،7/52الزاهرةالنجوآ،برديتنركلاابن،!!/382ولنهايةالبداية،كثيرابن

.5/942اتضذر
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ءلمكًمنكوخانالىالتو-4الىالمنطة،أمراءافطرالهجماتهذهوإزاء

المفاوضةطريقءن،صلمونلملهم،(م1252هـ=065)عامواترأفيالتتر

ملكلدىواجتمع،لمدو!التنازلاتبمضلقاءكألكا!متحفظنكيجةالى

ميافارقينو!اصبلالمو!وصا-بماردفيصاحبمنكلثذاك2التر

بين!،دنقاشجرىوهناك،(هيثومبئليفوناالأرمنيسيسوصاحب

أنهمتثماكلادعىإذ،الأيوبيميافارةيخاوصا!بالأرتقىِمارديئصاحب

!نكاكلليصف:،تممو-انلهمافقالمنهبدخأكبروأصاحبهمنبالملكأحق

بيدمن!وخانأخذوأ-يرأوممتل!اتهبلادهيصفمنهماكلفراح!،ملكه

مارديئالمظفهـماحبالملكفوقوأجلسهميافارقينصاصبالمادلالملك

المظفرفتفلبدديهبينفا!طرعابا،صارعةأمرماثمإ!منهأكبرأنتوقال

الىكتابأمعهماوكتب،للمودةالملكفجهزها،الكاملعلىماردفيصاصب

تجتممالا1،وداعهءند!،وقال،بهمايوصيهالمنطقةفيالمقيمهولاكوأيخه

)9101هولاكواالىعائدوأمرآ،أطلبهمنإلاذلكبمديي

"*

منذأ!مإذ،الخارجيةالأراتقةع!قاتفيصلاUَحدأالمةابلةتلكتمتبر

وقد.حمايت!متحتودخلواطاعين!سللتترِاأ(م1252ء-)065سنة

التترهجماتمنرأىممابمدالتنازلاتهذهقبولالىمارديئصاحباضطر

الاستمرارأنوإدراكه،عديدةمراراَأيدمميملحماإمارتهو!ديد،المنطقةكل

رؤديسوف،تجاههممحايدموتفاتخاذالأقلكلأوبو-ثهمالوتوت!

تأوحاولِ،ملكهملمقابلةالأمراءبقيةمعفأصع،إمارتهاكفإحالى

.(1311-ب211مخطوطة)الأعلاق،ثدادابن(9)
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فيالأيوبيجارهحسابعلىللتوسعالتترءطيةوقبولالمقابلةهذهيستفل

الملكوأدرك،جارهمنعراقةأكثروأنهمل!كهيمتدحفراح،ميافارقين

فراحسطو!مثىممني!ونوا!ماردينوخاصةالمضطقةأهراءأنالتتريا

قدرديئLSصاصبكانور؟-،،أمامهيتصارءواأنويطلبمنهميسخر

النتائجعلىيطلعريثما،الودتي!سبأنا،قارلمةروذهوراءمناستهدف

منهم.صوقفهذلكبحدليقدر،الاصلامهةوالةوىالتتربينللصراعالنهاثيه

عنالدفاعفيوتفانيأإخلاصأأكثركانفقد،ميافارقينصاحبجار.أما

طاعت!مخلع-قاإقابلةمنعادأنا!-أنهإذ،المسالينكيانوعناست!كللاله

.1(نوابهماواعتقل

يقوم-ميافارقينصاحب-الكا!-لوبيأكان،التاليةالسنواتفي

بوجهخططهمالتوحيدالشام!اصبالأيوبيبالناصرمستمرةشخصيةباتصالات

ال!،ملعادأنوما،التترنحوسلبيةسيايهةيتبعمارديئماصبكان،التتار

12-5565)عامالشاممن o vوصلتهحق،للناصرمقابلتهبحد،(م

الاجراءاتاتخاذعلىفمهل،لاكتساحهابلادهالى2التترتقدمءنالأخبار

عسكريةةوةليجردآمدالىوذمبالتتريالهجوم!ابهةاستمداداَالدفاعية

بلجبأمراز،لمجمارأحد(الاَوى)عنهانشقوحينذاك،ميافارقينالى

وعداَوإعطائهداالتترم!اتبةالىدفمهمما،شخصيةةضيةنيسيدهعلىصقده

الملكصاحبهاوأطلعماردينالىاتجهثمومن،ميافارقينتسليهثمعلىبالممل

نأالىمارديئفيالاوَىوبقي،منهمليأخذحذرهالتترتحركاتعلىا)سحيد

.)2(اليمفتوجهميافارقينالىالتتروصل

.384صنحتمر،الصركاابن،(آ491مخطوطة)الأعلاق،ادضدابن(9)

.(ا511َمخطوطة)الأعلاق،شدادابن(2)
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حتى،(م258i-6565)امءفي1(ميافار-!ناعلىالتترنزلأنما

هـ=065)ءاممنذصايت!-متحتد%لموااونبئاالأمراءفداتوصلتهم

وصلصفرمطلعوفي.)2(الموصلوصا-ب!،ردفيصاحبو!،(ام252

برئاسةالوفدوكان،مهافارؤيخأبشأنالتترلمةاوف4الأيوبيالوفدماردينالى

وأتام.الديئملاحالمفضلالمالمثدصحبه،إث!وراالمؤرخ،شدادبئالديئعز

منشفهيةرسالةالي،3محماوأ،اسميداالملكبأميرهاواجفعليلتينبمارديئالوفد

بكله"مارديئصا-بيجبممفم،الت!أصرفياستشاكأتهنضن،الناصرالكا

وفي،ميافارقينالىالوة-دففادره،إياهنصحيمنضجرتقد":وقال

علىالإغارةبصددكانتصورمدينةمنبالقربالتترمنقوةصادفواالطريق

بطاقةأرسلواأنبمدسير!مواصطأنفواهديةالأيوبيالوفدلهمفقدم،الجزيرة

الوفدمفاوضاتتسفر!وإذ.الحدومن3،أصحابتحذيروصران!اردفيالى

هذاالفةدصإصبم!وا%تمعمارديئالىم!نيةعاد،)3(نتيجةعنالتتر!ع

تيراَ،الئهفجزاكا!فيحقفيفعلتهماأقدجملفنيالوفد:رئيسشدادلافي

ويسيّر،دينارأ)فثلاثمائة-الناصرأي-صاحمبماقرضأنا":قالثم

أنعليوله،بنفسهحلبالىويصل،عليهأقترحهمفارسلافاَئلاثةلي

قصدعلىممهاتفقتذلكمنغرةيبلغتفإذا،ميافارتينعنالهترأرحل

فاستحلفه-لولوالدينبدريمني-"المنافقهذايدمنوإخراجهاالموصل

هناكفواة،5حرانالىالوفدتوجهثمومن.لهفحلفذلكءلىشدادافي

ينالوافلممارديخالكأولآؤراالتتربأنقولهفي(2/94114اللوك)يزيالمفريخبمء(1)

ذلك.الىالأخرىالمصادرمنأىيث!ر!إذ،وحاصروهاميافارقينالىعنمافرحداشيئأمنها

.(6196-ب519مخطوطة)الاعلأق،شدادابن(2)

(r)آ719-6116ورقة،السابقالمصدر.
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ميافارقينعلىإقامت!3ءلىزدمواالت!رأنفيهثذكرماردفيصاحبكتاب

ذلكُالىالوفدرلتةتفم،صاحبهاويخابينهملتوفقاليمردكعلىوعزموا

يذكرماردفيصاحبمنآخركتابهIواهـومناكحلبالىرحاتواصتأنف

()سبايعليهاواتخافمياةارة!نعنر-ل(التتركلماالقا؟د)اثهوطأنفيه

رحيلهمفيا)سهبوكان،اطروجءنما-بهاليتموارجللاف7ثلاثةفي

وكات،خبولهمفيالوباءوانآصمارالأقواتوانهداموالث!جالأءطاركثرة

دمشقالىذلكخلالواتر-ةال!املورسل،الأولرببحأواخرفيرحيلم

أشار.ماعلىوأطلمهالناصر؟ةابلشدادافيوقام.جدوىدونصستهسخين

ميافارقينالىا)تترعادثمومن،،)91-واد،يحرفمةماردينصاتببه

هلكأنبحد،(م835Nهـ-657)فتحمامنوتمكنوابقوةوهاجموها

فيبرأعمهوطافواهوقتكال!كاملعلىالتتروقبض،عنهادفاعأأهلهامحظم

.هيافارقين)2(أسواربإخرابوقاموا...عديدةمدق

نذاكآآب!ةكانتالتي)آمدالىقواتهرأسعلىولاكو5تكلدمثمومن

هـ=657)أوا-هـعامفيعليهاونزل،(الكاملنائبيحكهالميافار!ا

يستدعيهماردفيصاحبالسحيدالماكالىءتاكمنرسلورث،(م9125

الديئمهذبالقضاةوقاةيأرس!قةراالمظفرالملكولدههذاالي،فسيرا)يه

.!ب-آ819مخطوطة)الأعلاق،شدادابن(11

اليونيني،،102صالروضتينذيل،ضامةبوأ،ب121ورقة.الابقالمصدر2،()

ويخ!ءrث.صالحوادث،الفوطيابخما،432-43.،9/935الزمانةمرآذبل

،د-لاتابن،931صالتواريخجمامع،"ديئرشيد،بالأثرفالكامل31با!بداله

مير،خواند(،412-512312افطوطالضمم)الارب!اية،النويري،2/57فموحات

.57-56صالاولالجزء،الثانيالهلد،السيرصبيف
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سهموأرسل،أمراقأكابرمنوهوبابانالدفيسارقوالأهيرعليفيعد

عندنمهلمرضواطضورالمثولعنإبطاؤ"ءنالاعتذارتتضمنورسالةهدية

ءلىهولاكواستيلاء!اردفيصصا-برصلوصولووافق،واطهـكااةدرةا

الكاهـلالملكحريمءنب!!كانمنوإتراله،ر!ا15لمياالمائدة،اليهانيةقلحة

علىأطلح!!مهـولاكولدىالسهيدالملكرسلحضرفالا.أةاربهووأولاده

قدموافالا..ا)رعبةلموبهمفيوياقيممنويت!معلىليؤثرالكامللTصصير

صحيحالسبداإفك!هـضليس8:هولاكوتالالاعتذاررسالةوأدواالهدية

لييتممايرى-!للناصرمقابلتي-انتظار-بذ)كوةصد،ممارضهووإنما

له-فت!ونعليانمتصروإن،المرضبزيادةاعقذرعليهانتمرتفإن،مه،

كافية!قوةللناصركانلوو)حن،بييجتمعلمإذ،البيصاءاليد-لاصميدأي

وكبراءأمرائهو!ريمحريمهبمثأنهبلفنيوهـد.البلادمذهدخولمنيمكني

لهلر!ت،إليالسبدالملكنزلفلوالهربعلىيدلوهذاممرالىرعت،

الاخرفي.الوفدعضويوا-هتجزوحدهالقاضيبرجوعهولاكوأمر1(.ثمذلك)

الديئءزهولاكوعندرأىرانهوأعاله،جرىبماالسبدوأخبرالةاضيفماد

وندملهماالس!صيدفتأ!،الرومصلاجقةسلطانالديئغياثولدفيالديئوركن

حلب،الىالتقدمعلىيستحثهالناصرالملكالىرسلأوبحثولدهإرسالعلى

الى7خررسولآأرسل؟،ومالهبرجالهاليههورحلاليهاو!لمقأنهويحده

وولديالسحيداَ-إفيسر-ليتصلو-الظاهرفي-م!نيةهديةاليهلهقدمهولا؟و

لمزوتالالمهمةهذهالرسولفنفذالهربعلىويحرضهمالرومسلاجقةسلطان

تفريوابن43،3-3ث1/2اليونينيعنهونقا!.ب-ا359َورقة،ضدادابن(1)

5اءرةاكالنجوم،بردي 4 / V،طبقات،البي،882-71582شذرات،الممادوابن

.791-56/19الظفحية
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!ديدهوعليكألإبرةاءمنهولا؟وهدفإن:الرومسلاجقةصاطانبنالدفي

عنهالانةصالفيالحبلفأوسعْفهلم!ورغبةلكلمحبةلا،بكُالناصرالملدُ

منالبلادخر-متهاوالثه)وقالذ)كعلىالدينعزفشكره،منهوالحذر

ماعلي!نايجرلممجتممةالكالةكانتفاوبمضعنبهضنابتخاذلإلاأيدينا

.)9("جرى

***

الأراتة":واخضاعماردينع!الهجوم

!!وعددوصزالىْامدكليستوليأندْلكهوفخلالاستطاع

رفي،ماردينأمرإرباءقررشمومن،)2(الجزيرةوحصونمدن!ن7خر

لمج!ااستطعاالضخمةقواتهرأسعلىا)فراتفمبرالشامهعحسابهيصفي

ربوعمافيوينشر،(مهـا=659125عاا-ْأن

وأشرفمرضقد،ذلكضلال،مارديئصاحبوكان،والدماروالفتكالقتل

سابقالأميرإعادةمنهيطلبهولاكوالىوأرسلمرفهمنسْفيثمالتلفعلى

قدوكان،اليههولاكوبهفبمث،التترءالىأعض،ءروفدهأحطبلبانالديئ

أهللقيبماأخإرهماردفيبص،حباجتمعفد،،كأدهِاحتجدزهءدةفياصتهاله

ثم،أضرىهديةرتسييرعليهوأشار،ليخوفهوالفتكوالسيالقتلمنصاب

ة7مرذيل،اليونينيعنهوفقل(6!36-0137نحماوطة)الأعلاق،شدادابن(9)

.719-119ا5الشافميةطبقات،البكيوانظر.434-9/433الزماف

الحوادث،الةوطيابن6845صنحتمر،المبريابن،ب621ورقة،ضدادابن(2)

ابن،2/202،اررديابن،603صالتواريخجامع،اللهفضلالديئرشيد،043ص

.2/1/914لسلوكا،كييزرالمة،0/4511لمبرا،نضلدو
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فى3و-،-اا)-"وصلاؤد،،ولا.؟و5الىبهديةاَتررسولليصربهاَءائدمهْل

ساليذ،ءإ-4-إر.وألىدلي"الهو!دء.-!د"ؤإ.--مطا،-ارمكلنعادو!دعزاز

يهسألا؟وهـوفاصتدءاه(بر!عاةنجافيإلىاءز)الآ%رسولالرير--بلىأنالدين

أريد:ذ-ال؟ب5!اة،ل،-إ-4أ)فلكادض-إ%4لياةض"لهوقال

:ؤت!-ال؟ممارضأم%ة-قةمررضال!ممدا،لمكأنمل،تمرفنيانتك

لزصتهأذاإ:ؤة-ال،فيءوثم-إبكأ-نءندصهـضهدزدااومضوع!(كان

:ة-ال،لى*بلأيةال،أملأية-لء،:ةإ!؟يفهلأذ"ز"لمفهلبادكهه

ذيموأ،ولوريه4زم!ءة!رةةو!ولا،لأ-د،ةونلانمأمنم!ةكثيرلأشياء

وتد،ذةوسمتلإة"لامازطةومذآوأ،9+-قوترءونولاالملوكتم-تون

صكأ؟ذة-،تعنأ!قيدرةملصدتهةةإن:!ال،4ةتكاليلطنزلمقز"أكأةق

اتوالأؤوالذخاثرمن!اةو؟!،قاورخهبح!صانة:قالشيءبأفيقال،نحم:ةال

ولاكو5لهقدمالكلاممناؤهـءفلا!!"سنةأربحينةوتفكاادترفإنه

وكتب،الدفيوسابقاشدء51أصهحةلا،وصرفهلهاسمالةثمينةهـدايا

ا-تحثم،قلصلمثفطيبا)نزولمنأءةهـ-بئةدإني"مفهمونه-وابأللسهءد

وأءرائهاواًء-ان!!ماررفيأماليأكابراسمالةعلىمه،وا-"ق،الديئبابقسراَ

عليهةأشار،الأمرهذابئممفلوألزمهرزرلكمراسيملهموكتب،وأجنادها

رذلك،اًبي!هقلبليطمئنا)-هيدفيا)ظفرالم!كسمهيرسا!أنالديئسابق

عز-لاثم،الرسالةأدياوصلافالا،الرسولر،معوسيرهطلبماالىفأ!ابه

وأن،،لهلاعليهوأنه"هـولاكوالدينسابقميلوعرفهبالسبددطةالديئ

سابقسهرقدوكان،السحيدعضدفيذ)كفةت،دساثسهمنسيفيدونالتتر

تأوكلا.هـولا؟والىاءتذارورسالةبهديةْ،لثة-ذلكإثر-بلبانالدفي

و5!ولاالىبميلهوءهـفوهبا)صميدغالانهبمضاجضمعحقماردينبلبانغادر

رة:ضأنالمصلر-ةوأنالأحوالعلإلمثأفسدبر"اجتمعمتىإنه،لهوقالوا

033

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


4ليطالدفيءزذ؟هـهإ!اَيززءزذإكو-إء،ا)تير?-حرالاومولهؤ-ل!عليه

هـولا؟والىثاذ-ةسلمهإيرإ"ودةءبأرأصهـهطله،فيصإردين!إصبفأر-ل،ءخه

،ءا-،لاة-ضش-لمةاكذكأذوا،صإردينمةادرز"بهدقيددلأمر%ديدةبرسالة

هـلأر،ليا-ان!لطمصو!رعلماا-!لومهـلْا،مارديخما!إحىبمراءأأ-دأنإلا

!عوهـوالىةلامؤإ!ة"،ءإ-"ا)ةءضصإردبن!ا-بءشمعلىليطاه،ا)يهءلامأ

بله-إنفا!ق،ءإ-4قصضصإ!دكماالىعادءقوأذ"الرسالةوأباة"دنلسر
.-!ح

.(9)ئافةصاردينالىيهدو!بهولاكو

!م)ةةإءدداست،دينمارلية!دوانوأردلاا)خترأنصنادء-داإلمكؤأكد

منرسلو!إتيامأأربرمةوبرهد.ا)ةا-ةالذ-ازهـال!كلنالهلمدفيكانصاونةل

دواتوصإتؤصيرةليةترةذ)كوءةب،ا)-*-دلالاكهديةيحهلمونمولا؟و

658!)سخةالأولىبم،دخما!طلميملىماردينعلىفنزلتهولا؟وبقيادةالتكر

افي؟رور!.يوص-،كأصتةرولمةا)ةخالهولا؟وإن"و!"(م0126-

ة-علىا)ظافسبالاش،قوادهمع،الةترةهذهخلاليةومكانهولاكوأنادشد

نءوأرسل،خلاطالىماردينقواتهوبمضءإدرشم.تحص"!اودراصة

ليد!-لا)ب!لىأبوابرةتحأنمت-4،لمتمسماردين!،-بالىرسالةهناك

.ءتم-!ير-لأنقبلقلائلأليامألموؤ،توالهبالأقواتمنهاور-يونعصكره

ؤلاتامةبحريةوالخروجالدخولفيوترددوااؤدخاوهابذلكالى!يدلهمفأذن

ود!واالهلمدسوارأا)ةيرفلمقلأولىاجمادىمنوالحث!رينالثانياليومعهسكان

وا)ثوارعالأزقةفي4أ!اليىؤقاتلهماليلمداإ؟ووهـا)صيوفوجردواالطبول

الهلدمقدميبمض34فتحأنالىيوص(وصتينثلازةالقتالوداموالمنمطفات

.(اIrvَ-1366نحطوطة)الأءلاق،ضدادابن(1)
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يرمولةوأخذوااك،ئراو!!دوالجامعالىت"اؤد-لمو4ءيىفطروادربأ

الكنائسا)تترواتءل،الدروب-ةظعنالبلدأهلفضهفبالن!ابمتكا

الىا)بلدأهاليأكثرؤإذسرب!التتر!علأصحاب!!كانلبإطن،للاحتماءكنقاط

ءيىثاوذصبواا)ةلمهة؟ثاجمةا/دؤثمومن.-لمد3اعلىالاستيلاءلاختروتم،القلهة

الى،رالحمهواصتمر،أصجارثلاز"سوىمف،!ا)ةإمةالىيصلفممجازءق4صىة

.()1(م0126هـ=)965سنةود-ات(مYolkء-)658سنةخلتاًن

،(م0136-5-)سنةمنثسادادسفيالملكورح!ادب

وأهلكاةلممةاس!نبينانتثروباءبر-لجب،2(الأصحاوءوالةمدةذيفيوقيل

التتر،الىا)سب-دبوفاةالخبروو!ل.3اطاشه!هـالمظ،أكثرم

ليتمرفرسولا3َاليفبمث،الطاعةفيالد-ولمنهوطاهـواالمظفرالىفأرسلوا

له:تالاوجرمونفطشنوينومابمقدمبثماجتمعفلا،نفوسهمأكرته!،على

وتسلمماتصقاوالدهأنوعداَهولاكوويخاأرسلانقراالمظفرالملكرينإن

أنتموهنصحيحهذا!الرسوللهمفة!ال،طاعتهفيد%لبمدهالملك

بمعنهرداريحقطاعتهفييدخلشيءفبأيرعيتهوقتلتمرلادهأخربتم

الملكوفاةخبربهاتصلمتىهولاكوأنلهنضمنوكأنذلكعالناةد:فقالا

وعوضه،بينهماتةرركانمامملطاعتهتحتدخلالمظفرولدهوأنالسميد

المظفرالىالرسولعادفلا.،جاورهمماعامرةبلاداَدلادهمنخربمما

مضموثاأخرىبرسالةاليهمأعاده،التتر!قدميوبه،بينهداربماوأ-كره

ت!ونجشكامنرهاننإليّفابحثا،هولاكوالىرسليأسيرأنأردتمإن"

86-3712مخطوطة)الأعلاق،شدادابن(9) 1 r).

.(128صءكأطوطة)الألامنزهة.دقماقابنأنظر2()
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علىالا!اقخمأنإلىابإنبيندينالرسلوترددت"رسلييرجعحقعندي

ناهذصهدةلما،أخيهابن(جرصون)ويرسلولده(قطزنويئ)يرسلأن

،(لأء4السميدشفقما)كاجاربئعودالديئنوراليهمالمظفربمثالقلعةالى

حيفذاكوْ؟ن-هـولاكوالىوأرصلهمابلبانالديئإقبساقطزنوينفأصحبه

الاتفاقتموأنسىبق؟4اليىالرسالةءضمونفأديا-فارسبلادنيبالمراغة

ثمءخدهماردفيرسلزاحت!ولكنهقائداهبهتمهدماالىفأ%،ب،عليه

ءلممامر-بفينالم!13فغادروامارديئعنبابلاءقوادهالىأوامرهأص!در

وأ!صب!مصارديئالىالرسولينهولاكوأعادشمومن،(م1261هـ-965)

ا)صلحءقدوتمماردينالىفتوجهوا-التترأمراءكبارأصد-هدايبكو

هـ!ذاؤزوبم"المظفرالملكدداسلامهشفعلى؟وهداىوا.الطرفينبين

.mأخته

الستةنفسمنرمفانشهرفيهولاكوالىتوجهأنالمظفرالملكابثما

أبوهاد%رهماتحفمنثمينةهدايامحه!حبواست،(!؟126-6!ه)

صاحبأولادأنبلغني:لهقالثم"وأكرمههولاكوبهفاجتمع،وأجداده

أ!حابكفاتركذلك،سببكانواأصحابهمأنأعموأنامصرالىهربواالمومل

بلادكعنالتروحفيويرغبوكعنييحرفوكأن7منلادلإنيعنديرافقوكالذيئ

ذلكالىاإظفرفأ!،به،،معيافاصتصحبمالبلاددخلتماوإذا،ءصرالى

اليهبالهودةوأمروههولا؟ورسلطقهالطريقوفي،رلدهالىعائداَقفلثم

ا-خمعفالا،طرفألهيطرقلاوالنوم،خوفأترتجفوفرائصه"فماد،ممانية

ة7مرذيل،اليرنينيعنهوفقل(ب-آ389عخطوطة)الأعلأق،شدادابن1()

.973-1/873الزمان
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مصر،ماصبمعباطنألكأناَخبروفيأصابكإن،هولاكولهتالب

عاياثم،اليه-التسلل-منيمنمكمنج!!امنعندكيكونأنرأيتوقد

المظفرالىأضافأنبد،ماردفيالىوأعادما(بفااًحمد)يدعىاَأميرلذلك

ب!كرديارمنبهايستهانلاوءخطقة\(،>السابقالاتفاقحسبواطابورنصيبين

اسحر)2(ولربماوميافارصين،انهحلالحالةنينذاك6كانتالتيآمدالىنهت

كةهـ!سيا،الجزيرةنيالت!ر،عليمسيطرا)قاالمدنبمضب!مارتهألحق؟

أبراجبهدمالمظفرهولاكووأمر.ا!لمابر)3(لحفظقوةالتترفيهاأبقىحيث

4أصحابرقابهولاكوضربصتىهذافارقهأنوما.(مارديئ)تلمة

!لأرتقيةالعائلمنوبمضهمماردينأمراهكبارمنرجلأسبمينعددهموكان

يةصأنبقتلهمقصدولكنه،يذكرذنبهؤلاءمنلأييكن،لم،نفسها

.المظفر)14الملكت،ح

مماالهامةوخطوطعاتفاصيلهافيتختلفرواية)5(الدينرشيدأوردوقد

ميافارقينفتحمنالانتهاءبمدتممارديئأنحصاريذكرفهوشدادابئأورده

استولواالذفيقوادهعلىهولاكوأشارإذ،الشامالىالتوجهفبلأي،مبا!ثرة

،الرأيعايهاستقرماحسبمارديئلةشحجميمأيتجهواأنميافارقينكل

اكمانة6مرذيل،اليونينيعنهونقل(ب-8312نحطوطة)الأعلاق،ثدادابن(1)

1/754-8.t.

(2).51.ar t Artukids, New edأ.Enc

.(546مخطوطة)الأعلاق،ثدادابن(3)

-9/754الزمانةمر2ذيل،اليوفينيعنهونةل،ب-8216ورقة5شدادابن(41

.،62-،42عر؟التواهـدخجامع(5)

+،
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التتريالقائدفأرسل،واستح!مهاقلحتهاارتفاعمنعجبوأمحاصر!اولدى

ولاءهويملنالقله-ةمنيهبطأنمنهيطلبالسحيدالملكالى(نويانأرفو)

كنت"يقولأسميدااليهأرسلة،يفهلاإنويتهدده،ا)115إملك)لهو!كو

الاخريئعامدتمقدإنمحيثولكنالىالملكوالحضورالطاءةعلىعزمتقد

وإن،بمأثقلاالاَنفإنيوأمانتمعهدأالىاطمأنواأنبمدقتلتمومتم

وشجمانالتركبرجالومليثةوالأسل!ةبالذخائرمشحونةتمالىالئهبحمدالقلمة

ثمانيةاستمرالذيالقتالوبدأ،ا!نيقبت!مباَنذاكأرقتوفأمر،الكرد

!صماردينمدنعلىأغاروا،الاسدلا?ليهاعنالتترعجزولما.أثر

ف!ن،إقلصطافيوالوباءوالقحطالغلاءظهروأخيراَ..بهاا!يطةوإرزن

منالمظفرابنهموقفوكانالسميدالملكومرض،كثيرخلقيومكليموت

ليسإذالقلحةمنالنزولالمصلحةمنإن،:لهيقولف!نلهنحالفأالمشكلة

دواءيسقيهانالىفافطرأبوهاليهيصغفلم،الجيشهذاهقاومةالام!نفي

ماتلقد5:يقولالتتريالقائدالىالابنأرصلوحينذاك،عليهقضىسامأ

وأسلمطنزل،ني!القتالعنالجيشبتوتفالأمرصدرفلو،!ا!شمكانمن

وأتباعه،حاشيتهمعالمظفرونزل،القتالعنبالكفالقاندفأمر"القلحة

كلمالأنيذلكفملتإنما"فأجابهأبيهقتلعلىهذافاعترضههولاكووقابل

يستجبلماكاسدماءوفيالقلمةفييفرطلكيلاأمامهوبكلتإليهتفرعت

نأعرفتلأني،الحامةالمصلحةأبملمنالخاصالمملهذاعلىفأقدمت،لي

نالحقيقة،الأبرياءمنلاف7عدةيقتلسوفوأنه،الملكبإقبالستفتحالقلمة

ظالمأكانوإنهخصوم!أ،ألف؟ائةا)خضحيةمنخيرواحدبدمالهتضحيةأن

فلو،بذنيممترفالمبدوأنا.عنهراضينغيروالناسابنهقتلوقد،ممتديأ

..ماردفيمملكةوسلههولاكوعنهفمفايشاء،مالهفإنأبيمقامالملكهنحني

*5http://www.al-maktabeh.com



.الضشملوكفدأردأوا)مدوانا)"ةجماشبلمالم!رفلم

،13فصاضهفانقاطك!-ةشدادابئبروايخةالروايةهذهممارنة!نيضضح

نأالىوتشير،بالمبالة،رفمةصهيبأس!بتردفي.ثقةءوضعير"لمهامما

داجمماولا،ا)ةلهةءمالذيمماالوباءب؟بمر،ض،أبوهكانوةتفيأباهسمالافي

أرادبأنههولاكوأمىإمصلمهبررالذيابنهقبلمنا-م)9(باوفاتهلتمجيل

اعترضهولا؟وأنالىالروايةتثيمر؟،نه"ألفمائةأرواحعلىالحفاظ

سياقححب-الاء-يالمنالابنهدفكانالذيالوقتفيأباهلقتلالافيعلى

بتسليمالابئيةومأنيحقللاكا.هولاكولةواتالةلممةأبرابفتح-الرواية

تحةظاتأوشروطأيةدونللتتر-ال!بيرةالدةاءيةالإم!نيات-ذات4القله

با-تجازقامهولاكوأنعلىالرواياتأجحتوقد.المستقبلفيمنهاوةفد

ماردفي،وصاحباككربينعدإدةاز!إلاتاخلاله-هـتالزمنمنفترةالابن

روايةذنيربيما،الوةتءنفترةاستفرتتةدالاتصالات!ذهوأنبدولا

سقوطبمدوضربهاماردفيبحصارقواتهأمرهولاكوأنالى(الدفيرشيد)

12االأحداثديرنحالفوذلك-)بالىالتوجمهوقه-ل،مباشرةميافارةثن

المظفر،ابنهقبلمنقتلهتبرريبا)ظلمماردينصا-بالروايةهذهوتصف

ابئمنكللير؟.السيرةلأ-نعادكانانهالىمترجميهمهظميشيربيأ

.(128صمخطوطة)الالأمنزهة،دقماقابنانظر(1)

(r)61511اكاةصيةطبةات.بكي1))856عامءطلعفيحلبالىهرلاكوزجه-

.(29.صمخطوطةالْالأمترهة،دقماقابن)ماردينطمارهناكشقواتهرأرسل،(711

5(2/493افطوطالةعع)الكروبمفرج،واصلابن

M
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ا)طريقلاتباعابنهضلأحسصينالأبأنالى)2(الفوطيوابئ)1(العبري

هذا3أبيهصمللأخيرتسنىف!كيف.باعتقالهأمر،للتتروالاستسلامالسهل

ذه5عاصرلكونهوثوتأأكلثريمتبرشدادابئأوردهصمالنعنضلأ

نحتلفيخاآنذاكالدا+رةوالمفاوضاتالاتصالاتفيطرة،وكانالأصداث

حلبإنثم،السياع!يةال!ثخصياتبمحظمصكوءلى،والتترالإسلاميةالةوى

بأثايذِكرأنيمةلفلا،الأحداثمسرحمنالقريبةوهي،مملهمقركانت

فيقركأطويلةبفترةبهد.عاشاَخرمؤرخيأتيثم،ماردينقبلسقطت

طويلةفترةبمدعاشالدينرضيدأنالىأخيراَالإشارةمنب!ولا،الع!كس

رواياتهمنكثيرفيونجد،للتترالرحميالمؤرخكانوأنه،الأصداثهذ.من

.يوردهماكلالىنركنلايجملنامما،واضحأاَتحيز

***

بهيأمرلمهـاأمراؤهاينفذتتريةولايةماردفيإمارةغدتوهكذا

لصيا-تهمالمامةبالخطوطمونويلش،بكرديارفيونوابهماختراسلاطين

84/948صافتمر(1) A.لمقابلتهالتروزماردينصاحبمنطابهرلاكرأنويذكر

lولد.وأرصلهذافأبى الىتصد:هذالهفقال-سابقأهولاكوخدء،فيكانالذي-اظفر

الىالمظفرصهدفلا،اَخيريصب!عصىفإن،المصيانوعدآاليناالنزرلمنهوتطلبأبيك

أصاطنذاك6و.التتريستميلهأنمنخوفأاعتقلهبلمثورتهالىهذاي!تمعاوخاطبهأبيه

لما،الميدوصاطانهمأهلهاأكثروماتالوباءفيهاوقعأنولرلا،ا)قتالوبدأبماردبنهولاء

الملمةاليموسمالترالىالمظفرترلشمومن،سنينثلاثمدىنيعليهاالاسكيلاهالنراعتطاع

موضعوملكهاليهوأحنأكرمهفلذلكُأبيهمنعليهجرىمامولاكوعندوتحدقوالخزالن

أبيه.

،الصرىابنعنررايتهفقلأنهويظهر.،42-341عىالجاممةالحوادث()2

.باختمار

rrv)23(
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اهـحبريةاوالإمدادات1()المال!مويرقدمون،العسكريةوتحركاحمماطارجية

ته5صة-لفياد،ثدهـو؟،(2!-)وفيطبون،3با!يالس!ةبرنويضر

إقيااد-،ورةاراتالاصمنبر*يرهاأسوة،ماردينإصارةغدت،؟الأوضاع

تقوالتجمعءصهحهـر-(اَكزكلر،-،رتمكأتدتلمتأوالتترعليهاتولىا

نشو،لإسلاءجممااا)"-إاصنبيةا)ضلاج"تر4اإتبا)لتكديدوقيامم?ا)تتر)3

--"من4ا،تطةهـذهءدت؟.والاَخراطينبينعلبماوحروبهمغارا!م

،الثامفي3توءا-الةفيالتترؤواتتحميا)تنالحلفيةاططو!بمعثابةأخرى

ماردفيإمارةبإد=ا!مهـؤلاءتةقوهكذا.والر-الوالمالطبالمؤونةو،دهم

ومو،ءديدةءةوداَأجلمنعلوالذياوردفم،4(اسيطرتهمكأتوغيرها

ا؟م!اتعلىأوسعلهرومكلركزاَواتخاذهابكرديارمنطقةءلىالبطرة

لإسلا!ي.االهإ!منالضربية

بكر:ديارعلىالتترنواب

التترسلاط!نقه-لمنيمينوننوابيح!ثاتتريةبرحهـولارةديارغدت

.(5)للولايةوالماليةوالسياب"يةالصحرا)ةف،ياعلىلمهاء!رابالإشرافيقومون

،2/71اكواريخجامع،-ا)درشيد،61232الزمانةآمرذلىل،ا.ونينيااذظر(9)

يخرتا،لْغصااا،1/2/741كاللر،ييزر1،ة،97!4فتمرا،1)ةدابوأ،!2/37،6

.472-602صالموصل

.2،4/713طالأعثىصبح.صنديالظة(2)

افصل.امنيليماوازظر2/96التواريخ-إمع،الدفيرثد(3)

ابن،3،86-812فتصرا،1الةدبوأ،2/29،31،71بىا-اارLaإا(،)

.81212تتمة،ديرلوا

2/817ال!منةالدرر،-جرابن،9/692الزاهرةالنجوم،برديتغريابنانظر(5)

ا)فصل.منيليوء!.979-

TYA
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الأم!يرسثهر!وأ.حكماتوسضوالتوابهـؤلاءمنعددحماءأالمصادروتةدم

سطنةهـولاكوبنقا-انأباتولىوعندما،هولاكو)9(عيت"الذي(تودان)

9،=6635)عامالتتر t"1الأءورءلىلإث!رف(نويانبايدور!ءيخا،(م

رضاأوالمالمث(طريرالدفي-لال)!ن!ىءكن؟،بكرديارفيالمسكرية

الىربيعةبدياروعهد،4والمالإالإداريةاكوا-يمنعليهاليشرفا(باباالدين

الهدفأنالىيشيرمصا،r(جما)الأرزةأرسلانقراالديئفخرالمظفرالملك

تثكلكازت،وا)-كراز"جب-ةا)صم!هـيةالنواحيعنففىلاَ،الاقتصادي

الإدارياوالسياسيالما!لايى،وبكربديارالت!رتثبثفيالأسايميةالهوامل

ديارأءيرلانأرم!لةراربمةديارإءطا!مبدليل،الأذهانالىيتبادرقد؟

وهي،الخاص4ط-اليالمضطةةتلكددرهمايريليالإتط،عسبيلعلىبكر

بهقامص،اطقية"هذهويوضح.ب!هـعامةديارفيواتورنتماإذافقيرة

NYهـ=7)666عامفينفسهقاخان"با Iب!هـ!يارمواضعبمضإقطإعمن(،م

سةويأtمبلمها)يهيقدمواأنأي،(1)فممان)طهـيقةعلىولا؟و5عائلةلأفراد

؟.ديخمار)3(ألفمائةصنةص3علإتدرالمواضعهـذهوكانت.المالمن

كانواب!هـبلديارعلىواحدنائببتب!ن،يمتفوالما)تترأنصلفممايتضح

أ!-داثفي-فياليوتويذ؟ر.ممأ)4(نوابثلاثةأونائهكنأحيانأيمينون

فيالدينب!اء)كاننذاكآرحرديارمةطعاًن-(م1275هـ=،67)عام

سلاجقة-كامأحد،ا)برواناهمعسراَاتفق4وأز(النابتريبيجارالدينحسام

يؤدونهكانواهـ،ا)يميقدمواوأنالشاممماليكمعالتحالفعلى،الروم

.833ارفيا)ضجاكا،الديئرث!يد(9)

.2/39الابقام!درا(2)

.37121التوارد%امع،الدفيرضيد)3(

،2ث3صالموصل،ريخ،الصائغ(4)
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4المنطةنيالتترنواببهاقامالتيا)تصردصركاتبدايةذلكوكان.للتتر)9(

بمد.فماذكرهاسيردوا)قي

ءلىحاكأ(دوربايبنبيوراجو)(كانم9127هـ-678)عاموفي

=ءإثعاماصلمطنةهولاكودنناو.بكر"2(ديار

ب!-ديارلهح!-واوأروقوباليدوجوشىكابمن!لاًعين(م1284

تهضمنمذاةأرعلالت!ريا)-اطانضدبمؤامرةالأ%يرقاموتد؟)3(والمراق

"طفأنأرغونالساطان-اولوقد()4(م9138هـ-688)وقتلهعليه

ا-بتأالثامالىللتو-4هـذامحاولةواكنمنصبهالىويميدهجويضطبكل

منةهـيبأدركوهالأءراءمنعددبقيادةقوةاليهفأرسلضدهالسلطان

ثلاثةبحدءلميها)قهضاستطاعواأن!مإلاالهروبمنوتم!نمافقاتل!مميافار-جم!

شضصالىب!صبدياروءكد،امام)15انةسفيفقتلأرغونالىوسالوهأيام

فيبكردياريحم(كاناصنبفا)أنذلكبحديردثم.)6(الدولةأمينيدعى

بمنصبها)قياميتطعلمهذاأنويظهر،(م5956-5912)صدودعام

بدلهوء!نالسنةتلكفيالتترص!مانغازانؤمزله،الأكلالوجهكل

القباثلإصدىزعيم(طرغاي)علىالقبضإلقاءت4وطلب،(بولاي)

ممركةالطرفينجمأوحدثت،المالكالبيتكلتأءهـ.بسببالكبيرةالتترية

.171-3/161الزمانةمرآذيل(1)

.1398التواريخجامع،الدفيرشيد(2)

.2/821السابقالمصدر(3)

.ث57صالجاممةاطوادث،الفوطيافي،2/471صالابقالمصدر(1)

t.91-2/481التواريخجامع"الديئ!ضيد()5ه

.2/25Nالتواريغجامع،الدينرث!يد(6)

034
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هذهوتشير.(1)د!!ث!قالىطرغايوفربولايتباعأمنكبيرعددتلالها2قتل

حيثمندوا-!سضوىعلايكونوالمبكلديارحكامأنالىالأحداث

تكوتأنبمضهممناظروفااتضتبلاكطقةفيمسؤوليا!مطبمة

وقد.كس)2(وبالهإدار،-4أواقتصاديةهيمماأ؟ثرعس!كريةمسؤوليا!م

=8956)عمام-دودفيالبابابئجنكلييدعىآخر-اآبولايأءقب

=3075)عامفياستقبلواالشام-كامأنالىاإةهـيزيويشير()3(،م8912

الذي(البابابنجتفليالديئبدر)الأميرالتتريدممرديار-اأ(م3013

هذاء!نوقد،السلطاننوايامنتخوفأربما،وأتباء"بأملهبكرديارمنفرّ

!ق(بكاخوينابر!هـ)دياركل4أءقبثم،()4(!رتو)يدعىأميراَبدله

بفيينخربنداالسماطانفقام،توفيحيث،()5(م9013-9075)عام

علىالمتمردفيأ-دهذاحاربوقد(الثهعبدبئسو،يالدفيسيف)الأمير

الاستمداداتحكامهافاتخذ،حلبالىالتوجهعلىعزمثمومنوقتلهانالملط

استنابهمالذيناطكامأ!ممنسو،يويعد.)16يتحققلمالذيالهجوآلهذا

("م1331-!5013=732-)،907حكهفترةلطولبكلديارفيالتتر

كاتولكونه،مكدًالتترجميعلدىبهايتمتعكانالتيالكبيرةوللكانة

9(

2(

3(

(f

5(

162

6(

.402-53183تأريخ،الفراتابن(

.65-512115ادلمرك.يزىالمقرانظر(

3/91A/الابقالممدر( V.

9الابقالمصدر( 5 6 - toe 1% 1 r.

-169صالهمياننكت،الصفدي،971-2/871الكامنةالدرر،حمجرابئ،

.65-1/2/55السدك،يزو،الم!را
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كانبأنهبرديتغريابئيصفهولذا،1(وسء،ستا4وطزصرعيتهلدىمحبوبأ

.ووقار)3(رياسةذاكانوأنهب!هـ،دياركللوكأجلمن

وةد،نؤءايحا!ياافي"واعقه"(م)ء،ممو،يتوفي

39741)عدالناءمر،ع!دهفيالمماليكساطانحاول - I-3912هـ-

ءصاهرةءلاقةإقامةطريقعنفةيقهالىصى!ى،ممهتحا)فعقد(م0134

لدعوةبت-بأمذاو)كن.توغايالىسةيرهأرسلثمومن،اطرفينادين

اإهادفي.الأمراءضدا):طقةفي!هـكزهتقويةذلكمنءرض"كانالذيالناصر

.3(ا؟قضلمهتوغايحماذخ!حاوقد

بارنبايبنشاهإبراهيم!و-،يأ-يافيبكرديارحمعلىتوغايأعقب

5751)عام-!اطعفيواستصر،(م1335هـ-736)عامسو،يابن

سثبهالف!رةتلكفيءدتالتتريةب!رديارولاد،أنورظهر،)14(م0135-

نأذكر؟،")5(ورنيههـسو-،ي)"بارةذ!هـالقلقشنديبردليلوراثية

آخر،سحيد)6(أبيالسلطانوفاةب!هـرمدريارعلىاسضولىذا5شاهإبراهيم

-161صالهمياننكت،الصفدي،917-17812الكامنةالدرر،حجرابن(1)

21مضحاوطة)ا)صافيالمنهل،برديزفريابن،261 3 ' I).

،والصفدي،(28/31تطوطة)الصانيإنهلاوانظر.91692الزاهرةاك-وم(2)

162-161صالهميانفكت

.612-392،512صقلاوونبني،ورسس(3)

047-64138-637,.Howorth,History of the Mongols، Vo01 11،1 pp

الفزاوكط،،1199الدرر،صجرابن،2،4/924طالأعشىصبح،1)قلقثندي(4)

.69-86اك،ود

.26317صالأعثىصبح5()

.12049الأأؤةثرماَ،القلقثندي)6(

2؟3
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سقوطاستضلأنهويظهر،(م!:7361335)عاموياهالأةاتتراسلاطين

!ع،ن!مل(1ا؟لا؟ر،،الدولةوتباما-نةاههـتالهراقفيالضكرلي"الدولة

اتقةالأرتربطتمدلمالوؤتذلكُومتذ.!،ع!ت!لشبهبكرديار!ناطقلب"ض

السمابق،فياط-الكان؟اقتصاد،ةأو4بابالتزاماتأيةافواببهؤلاء

أنفسمماتقةالأرشأنوذالمثشأنهمصتقاكنلضهـ4أءراءغدواالنوابهـؤلاءلأن

أبيوفاةإثر،ا؟لائريبناواكيرمنسواءالعراقطكام3خطبتاؤطموالذين

.سهيد)2(

منبالقربيح!ونكانوافتارة،م!بتأالمنطقةنيالتترنوابمقر،كنلم

تالأ!15منكثيرفيهـذهوكانت،المو!ل)4(منبالقربو-،رة،6مد)3(

منيفمالإقليمهذاوكانله)15إداريةعاحمةأيبكرديارلإقليمكرسيأت-كر

عر،فيو-زيرةوحراناركسنرنطاقهءنخارجةمدنأالإداريةا)ةإحية

ذاف؟.الوسطإوتمهااَنظر،)6(لالو!لإدارتهفيالأةضلية-ملع!

يسصفّيفت-ده،لهمقراَلدوصلاداورةالمناطقسوتايءثلالحكامبمض

القريبة(بتوماثة)الأخرىأوقاتهويقضي،الموصلجنوبي(بلد)فيسنو؟

و71273اتالأمرمهجم،زامباورانظر(1)

(./67-654414,.Howorth,op. cit

الفصل.هذامنيليهوما3،4/317طالأءم!ىعبح،القلق!نديانظر2()

9ا1الدرر؟نز،اداريَالدو(3) 9 r.

.979-12/781)درر،حجرابن(4)

،2/47الفتوحات.دصلانابن4(421صمخطوطة)الانامزه،،دقماقابن(5)

.052و235مر،الموعلريخ3،الصائغ

.(412صمخطوطة)الالامنزمة،دقماقابنانظر)6(
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فيالأراتقةوأمراءالحكاممؤلاءيخاالإداريةالملاقةتكنولم.)11الموصلمن

مواردوتنميةالممالبجمعإما،مهظمهما!ماكبس!بتمامأواضحةماردين

بأمرعليهاالقضاءوء،ولة،ج!،منوالمؤامراتالفتنبإم!رةأو،إقطاعا!م

.بالإدارةلهاعلاقةلاعس!هـيةأموروهي،أضرىجهةمنالتترمن

والمماليك:التتربينالصراعفيالأراتقةدور

عهوداَالصشمرالذيالصراعبدأ-ئتتريةولايةبكرديارغدتأنوما

اتنو"خاممصرفيلاتةالاسالقواتوبين،هناكالممسكرفيالتتريخاطويلة

برثكلبكروديارعامةبصورةالجزيرةوكانت.نذاك7المماليكيحكماكان

كلتتوالىوالهزاثمالانتصاراتوراحمت.الصراعلهذاالأساءيالمسرحخاص

التتربينالمراعأنالواضحومن.أصدما)2(علىفقرأندون،الطرفين

وبدأاطرببف!رةمنهماكلآمن،جارفيبينطبيميأأمراَكانوالمماليك

أمراهواملوقد،)3(طياتهومجالآلنثاطهمحوراَالمبدأهذاواتخذالضزو

حمايتهم،كأتدخوفىمبحمللتتروإمدادا!ممساعدا!مذلكخلالالأراتقة

صكانمقواللاثينالمهاجمىرينلتجمعمركزاَغدتمارديئأنعنفضلأ

.162-161،صالهمياننكت،الصفدي(1)

809،25468،/298الزمانة6مرذيل،اليونينيازظر(2) ، 61،3 ، 31 8 ، N

-89 ، 4614 ، \1T ، 1v1 - 17 5 - 3/3 ، 4 ! 1 ، 11t،الأعلاق،ثدادابن

والنمايةالبداية،كثيرابن،975،ث!2/311اللوك،فييالمقر،(ب62نحطوعاط)

.7/13تأريخ،ات،فرابن،81538المبر،خلدونابن3411426

عن:42صالمماليكيالحصر.عاثور)3(

et,'L.ك!4.4 Egypte Arabe, P!أ

؟؟3
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.واإ-في)11التتررينالمتواصآاطروبثرد!مالذيئأولئكُ،المنطقة

اإظةهـ!ا-باشترك،(م51261-066)عاممنا!رمأواثلففي

معبكنولم،اإوصل!!ارفي(!:دغون)بقيادةالتترمعوقواتهمارهـيئ

ا--إراةخصب،ضئيكقوةسوى7!ذاكالموملصا-بلرلربنالصالحالملكُ

البرليالدينبشمسصاحبهافاصتنجد،ثديدةمضايقةوفايقوهاعليهاا!انيق

الانسر،ب)2(،وقررواالتترسن!ار،فخافهالاهذاصلبفتقدمفيالمماليكنائب

قدكان-يالحافظالزفيومو-كالماليالمنئقينِعلىالأمراءأصدأنلرلا

نأيمرفهمالتترالىفأرسل،مولا؟وقبلمنمبموز(مارديئالىنذاد7وصل

اضعفبايوصفواايلاالهاةبالتوجهعليهموأشار،قليلىجماعةفي(البرلي)

قواءثماالتترمنقوةرأسعلى!خدوغونتقدموصينذاد."13فيهمفيطمع

الأخير،ءلىالدائرةفدارت-نجارعندبالبرليوالتقىفارسلاف7عثرة

اصتهصرتاقااالحصهارعلياتءلىليشرفالموكلالىصندغونعادثمومن

مهثم،الضفاوض!هـو-،دطلهونالصالحالىالتروأرسل.ثممبانمطلعصق

اط،!سفيا)-ثمIi_*فضرج،السيففياوأسلمواعنوةالموصلفتحراوالا

فيبالأهـانونادواالتترعايهفقف!،أصحابهاستثارةبمدضمبانمنعث!ر

وأ-،لواشعبانمنوا)مشرينادياطنيدضلواالأهاليأمنهمفلا،الموكل

ءائديئقةلمواثم،الصالحافيوقتلوا،اديخةاأسواروهدموافيهمال!يف

.11213الاسلامدول،الذهي،(ب02مخطوطة)الأعلاق،ثدادابن(1)

،58-2/1/57اديرصبيب،ميرخواند،92194الزءانة7مرذيل،اليونبني3()

.(8-91/7نحطوطة)ناريخ،الفراتابن

.(آ75مخطوطة)الأعلاق،ضدارابن)3(
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.)9(طريقهمفيالصالحت!لواو

ا)ماان!،يةاهـذهفيدور-للتتركت!ابع-مارديئلصاحبكاناوهحت

فيدضولهرغمباصتطاءتوكان.مستقلكإمارةعليهاوتضتبا،وصللحةت

يخاممهمالإسهاممنللتخلص،تضحيةأكثرأصاليبالىيلجأأنالتترطاعة

فمل؟الشامأومصرفيالمماليكالىبلجوئهوذيك،با،-لمينالمجازرإنزال

ولكن.سنر-إر)12وصا!بممرافيجزيرةكصها-بالمظةةأمراءبمض

فىالمشاركةذلكممفهولوإمارتهعلىوالحفاظداط!ادلامةيؤثركان4أزيظكر

من"اليونينيفال؟للتترخضوعهوكانالموملإزاءا)سابقكالموقفموةف

Ai)سنة'"،دؤفيحيثالىالمملكةفيواسشمرارهسمادتهجملة ! r=

.(م3912

والمماليكالتتربينالمنطقةفيالصراعاستمرذاكأعقهتا)قياسنواتاوفي

وكانت.4()-احمةنتيجةعنيسفرأنءدون،النظاميةوغير))نظاميةا!مبةو

ماردفي؟إمارةقلبالىأحيانأتصلالمماليكقواتلث:تهاا)قيا!-،تبمض

يدمهاومنالقواتهذهوملت-يث،(م،5673127-)عامحدث

،كثيرةغنائموءخموافهاجموها،لرديئالتابمةعينرأسالىالمظوعينمن

من-بيبرس-السلطانقصدوكانأصت!زمينفولواا!جومب!ذاالتتروبوءت

.2/1/7اشيرحبيب.ميرخواند،594-12194الزمانةمرآذيا!،اليونيني(1)

(.8-19/7مخطوصة)تاربخ،ا)فراتابن،85-

.ث5119الزمانةمرآذيل،اليرنيني(2)

.9/854ابق"المصدر(3)

الفصل.هذامن75وقممق15انظر(4)

Til
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خسائربهمتلحقأندونإثاجموناعادثمومن،،الجهاتتلكيشضلانهذا

.11)تذكر

1276=675)عاموفي Aالأميربقيادة،المفيرينمنقوةقامت(م

بهجوملمارديئالمائدةدنيمربمباغتة،البحريطفايالديئفخرالمملوي

منجاعةوأسرتنفراَئلاثيننحووقتلت!بهتي!رمافن!ت،خاطف

.برلاده)2(علىالغارةهذهلوقوعماردبنصا-بغضب،اوقدالنصارى

حروب!مفيالتترمعبقواتيسهمماردفيصاحبكان!لىذلكوخلال

البيرةعلىهؤلاءفرضهالذيالحصار،الحروبتلكأبرزمنوكان،وهجما!م

علىوحلفائهموالتترالأراتقةقواتنزلتإذ.المماليكعننانبيحكهاكانالتي

،(م1275-ء674)عامالاثَ-ةجمادىمنالثامنفيالمذكورالموقع

الت!رأمابوما،أقوا!اوكثرةالبيرةصصانةأنإلا،اط!مارعليهارفرضوا

عنؤفلا،محس!كرا!مفيوالغلاءالوباءانتشاربسببضمفمنوصلفاءم

.الشهرا3(نفسفيالافسصءابالىاضطرلم،لقتالهمبيبرصبتقدمحماععم

التيالحلةفيمارديئصاحباثترك(م50128-967)عاموفي

هولاكوبنإبف!السلطانالىوصلتإذ،الشامكلللاصدلاءالتترجهزها

بين-دثعافيهايخبرونه،المماليكعلىالمنثقينالأمراءبمضمنر-إنل

تواتإبفافجهز.الاملمهاجةمانحةالنرمةوأن،اختلافمنالمسلين

.7rN/تاريخ،النراتابن(1)

.879-18613الزماقةمرآذيل،البونيني(2)

،13/962والنهايلأالبداية5كثيرابنعنهونقل.171-61319الابقالمصدر)3(

.7/1tتاريخ،ا)فراتابن
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نأوما.اتهبةوماردينصاحباليهاوانفم،ءولاكوبنتمرءةحودةوةب

استمدتحقالآخرةجمادىأواؤلفيا)خامالىا)تتركأركاتأخباروصلمت

الجهاتبحضبتخريباتتريةاالقواتفا؟ةةت،لاكتالوالثهاميةاإصريةاتاةوا

.لاهـها)1(!.الىوءادتالث،مفيا-4ا)مث!كا

علىاَ%صزتريهجومفيوقواتهماردفيصا!باشتركا)تاليالماموفي

بهجماتالشاميينقب،ممنالتترساطان،إبةاتذمر4-ببوكان،ما)ظيلاد

ويأكاونالمسالينبرلاديدمرون"ف؟نراب!روديارالرومحدودعلىء--يرة

دأءدادم،الا--هـةجمادىفي،اكترتةدموقد.2()لفتنونويرءييرالةلال

الرصب!ةالىمنمفرقةواتجهتفارسألفالثماذيخاعلىأربتالتيةالفه-5

اقواتاأخذتبينمالاقتالا(-لمونواستمد.ماردينأميررصحبهإبةادةيادة

،الثاممنالشماليةالجهاتعلىفوليور)حمت،حلب،5باقيفةدمالضيرية

ثلاثةرأسكلالر-بةالى-صاَ-الوصولمنماردينوأميرإبة!وءحن

الرئيسي.ا!دفوكان،الاخرةجمادىأواخرفيتاءتهاونازلوا،ةإرسلاف3

التتربينالاة!اءنتي!ةوانتظارالشامفياك-ركاتمراقبةهوا)قوةلهذه

صواتترابهزيمةرجبْوانت!ىمنتصففياللةاءهـذاحدثوقد.والمسديخا

منلاجلاهالرصبةالىعسكراَدمشقمندجرّأنقلاوونالصلطانلبث

،)3(اتباعهبهزيمةيساء،لدىبضدادالىانسحبقدإرخاوكان.التترمنعلإثا

.681-7/581يختأر،اتالةرارن(1)

.83-8212التواريخجامع،الدينرشيد(2)

،696-3/9/096السلرك،يزيالمقر،132-7/212تاريخ،الفراتابن(3)

.6/511ءالمبر،تلمدونابن

YEA
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.إءاررةالىءإثداَنذاكآفارقهماردفيأ!يرأنوالرا!ح

***

وال!-حريةإسب،سيةاا)!لأَؤإتمجرىكأول،(م1282ء=681)ء،موفي

مولا؟و(بنب!دار)الجد،دالتتراصلطخ!،نا!أثرعلىوالمماليكالتصجما

اطإرجيةا)ملاذاتلذالمثتب(وتْيرت،(أ-د)باوتسصتهص!نف"اسلامه

لإن!-اء11،)-كبرصاطانالاتصالأصدالساطانحاولفقد.ماردينلامارة

فييىلروأ،ريت!ماء-إمصلمحدمةداكوذ،الطرفينديخاواطروباطلافات

الرؤدذالمثضموقدا)صأنب!ذاالممالإكمعلاخةاوضممرالىوفداَالمامنفس

صاحبوزيرالص،-بفيصدالدينثهسا)صاحببضن!!مأءضاهثلالْة

بالا-يرأزنUالساطأمرلدمماليكالت،بمةالبيرةالىالوفدو!لوعندءا.ماردفي

ر-بأوا%رفياليهاومولهمولدى.مصرالىسيةبصورةفير!موبعليهم

ا)تتار،حمأنهمن...أ-دالملطان!،بنصالسلط!علىقرووا

وأنه،الحانجوتجه!يزوالأوقافوالمدارسالمساجدرلجناءأمروأنهمسموهو

ابواسيسلبث-ابم"لاوأن..واطروبالفتنناروإخمادالكالةاجماعيطلمب

منوأت-!بزءا..ال!كواجماعالاتفاقبحد،اطهـفيناةبلمن

،ا)ساطانةبلن"بالتر-يبذلكةقونجل.الأولىجادىفيالمراقفياررصط

الصلحا"ةدهـلمتهدوأنه،إسلاص4علىأحمدالسلطانالى!نئةرصالةوكتب

الشيرازيالرحمنىدالشيخدحلامإلاأثقلاإقي"الوفدلأعضاءوقال.ممه

!ا-بوزيروعلىأحمدالمالم!علىحكهومن!ينهمنأعلملما-الوفدرئيس

أهـورلتقريرشوالهنادادسفيبلادهالىالوفدء-ادشمومن"ماردين

.)11الصلح

'4/5tvالزء،نةمرآذثل،اليونيني،9،2-7/842تاريخاتا)فرابن(1) ut'=،
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1=ء682)عاموفي YArعدديصحه-،الثامالىم!نيةالوفدعاد(م

وتقرير،تالمفاوضإ؟للفرض،وصاردين)9(والمو!لالتترأ!إنمنكبير

.البيرةالىطريقهالاَ-هـفيربيعفيالوؤدواتجه،الن!انيبثمااصلحاقواءد

ذلك،ءلىالوة!داطلاعوعدمافترةامذهفيأحمدالساطانمةتلوا!ن

الأ%بارءلميهماستمجمتفةد،الشامالىسفرهفي،بالة!موباتيلاقيجمل

ومشواالسلاحمن%هـدوا؟،كتبهوتؤخذ؟سكاليميرضرمنكلوبقي

اجتمعوهناك)2(د!صمقالىورفيمخة4شهوسيروا،بهضهمحا)ة-دثمن

،!م1284هـ=683)عامالاخرةجمادىمنالثانيفيبهمقلاوونالساطان

داعيلاوأنه؟قتل،نالسلطفأعالهم،مةملهقبلحررماالتيأ-درسالةفسالوه

دمشقفيالوةدأعضاءوبقيا)قاهرةالىعادثمومن.المفاوضاتفيالاستصرار

ا)كلسةفيما،مباءدمشقنائبقيامذلكوأعقب،بهمالهةايةقلتحيث

الاعتقالفيوبقوا.بحوز!مكانتالتي4والعيفالماليةالأموالبهضبسبب

الاَخرونالأعض،ءأما0الوفد)13رئيسازيالصصيرالر-نءبدالشيخوةإةحى

بنأحمدلرسالةال!ملاكصوانظر.(02/831المخطوروالق!م)الارب!ابر،،اكويري=

،336361-صادهـيدالنهج،الفضائلأياابنفيعليهاقلاوونا،ة!ررو%وابهولاكر

-779صللقريزي:اللركمنا-!رقمملحق)الفكرةزبدة،المنصوريسبيكل

11-6-5صالأيامتشر،ف،ا)ظاهرعبد،(489 %-11 !I\. 1--c

،51068المبر،خلدونابن،86-2،5186!علالاعثىسبح،الةامثدي،17

.51412الزمانمرآةذيل،اليونيني()1

.602-51402الابقرaاا(2)

،الفراتابن،892-602،512-02ث41الزمانةمرآذيل،اليونيني3()

الظاهر،ءبد،327-397197،227/اللرك،يزيالمقر،972-81772-أريخ

.96-05-94صأالأياتثريف
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الىدمثقنائبفكتب،مارديئصا-بوزيرالاءتةالوبضصنمفيظدادقد

وءفوين!ارديئ!إ!بوزير-لا(9ءلمرا-3)بإطلاقفأءربشأ!منالساول

ثم،ءايهم)2(زقمهلأمربإرقاكملألثارماردفيصا-بإنفل"برؤةقاَخرفي

متةثصوفل،بمصرالجهل4ؤاهالىدمثققلهةمنالوزيرنةلأنلبثما

.)3(الممريةبالديارالمدلدارفإبة)-ىِوو،ءنهأفرجحتىطريلةمدةهناك

**"

رنهبوقف!انواالهاورةوالمناطقبكرديارعلىالمسالينغاراتواستمرت

اتا)فارهت5اسش!دفتوةد.(4)3أهاكضإلىيحودونثموبلمبونويفلمون

والقلقالرعبدثرأخرى-كةومن،جهةمنوالأسلابالفنائمعلىاطصول

ووضعالتفكيرءنوإثخالهاالمناطقهـذهفيالمرابطةاكخرقوات!ةوففي

القواتعلىتثناقياا)مصاباتبحروبأشبفهي،)5(الشاملغزوالمنظمةاططط

؟بير.حدإلىعأيتهاؤتميؤ،،النظامية

لأطماعمسرحأالسنواتهـ!ذهب!هـخلالدياركانتأ!رى-ثةومن

بحركاتفقاموا.التتريالساطانيهينهمكانالذينوا)توابالتترالقادةيار

بمواردوالاتقلالا)!لطإنطاعةعنالانفصالا-تهدفت،عديدةتمرد

.!-518رختأر،اتالهرابن(11

.ran-4/792الزمانةمرآذيل،اليهونيني(2)

.7-8/5تأريخ،اتالةرابن(3)

-119صالأإمتثريف،الظاهرعبد،474صالجامه"الحوادث،ا!ةوطيابن(4)

.36-53صاطفةالأاطات،الظاهرعبدابن،21104311-31

.36-53صالخفيةالالطاف،الظاهرعبدوارن.،117الفراتابنانظر(5)
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صلاطينأقإلا)1(بالمماليكوالاستمانةوالحس!ممريةالسياسيةوارتباطاغاااخطة،

،!يردولم.جميحأعليهاالقفا.منوتمكنوا،بالمرصادالحركاتلهذهكانواالتترا

جابهاالىوقفواوهل،الحركاتهذهتجا.ماردينأراتةةدورالطيشير

القضاءمملىوساعدواالسلاطفيجانباتخذواأم3المصيانروحفيهاونفخوا

الىالدينرثيديشير؟الأمورتنجليحقالحيادجاؤباكزموااأ!مأم؟عليها

،(م2؟13-ء-7123912-396)ماردينأميرالمنصورالملكأن

خواصعنهذافبمله،كبير-دالىعودغازانالتتريللسلطاننحاصأكان

وهذا،ربيمةا2(ودياربكرديارإءأنح!جبعفيالملكاليهضوفوّأقرانه

استمرارممنبالرغم،الانفصاليةاطهـكاتلهذهمارديئح!مممالأةعدميؤكد

منالمماليكموقفأما0)3(معهمأ!مليطمئنومسراَالمهـاليكم!زبةعلى

الشامغدتصيث،المصادرتؤكد؟،رلمشىهكااتمةقدالحركاتهذه

.)4(السلطانعنالمنثقينالتترمنيرل!حمهملجأ-

لمددسياسيأملجأالفرةهذهبكر!فيديارءدتذلكمنالمكسوعلى

ماردينصكاموكانوالشاممصرفيالماليككلالمنثة!نالأص-هـاءكبارمن

هؤلاهيقومأنمنوخوفأ،للتترمنهمتقربأوالاكراماوةباطةيتفقو!م

-8965)عامففي.للماليك)5(السريةمكاتبا!معنإلكثفالمنثقون

)?(

)2(

(3)

(4)

185،

يزيلقرا

(5)

1\3/79الزمانة1مرذيل،واليونينيالابعةالصفحاتانظر 6 ، I.

.،62)الواريخجامع

.(831-11229،721نحطوطة)تاررخ،الجزري

،941،209،018-47908،9-11249التواريخجامع،الدبنوشيد

06995-159519المكل.ضلدونابن،ثلم52صالجامحةالحوادث،الفوطيابن

3/1/7Aاللردًء V A - A V،402-8/302الفراتابن).

.(821-39!،12121نحطوطة)تأريخ،ريالجز

YON
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الأمراءي-ارمنءددرص!بهدمشقنادبة"جقالأءيرلؤ-،(م8912

البابافيجن!ليلؤجهبئهالمثا)تكر!عاعولدى.ءإزانالساطالطلة،ءير،دون

!،حبا!تاة؟،؟رامهم!فيوبالغ،لاستقه،!مالةكريبكرديار-اأ

ديارورة-إة"ةبرقد-ول-كربراة"قدءإزانوكان.بأمر!وقامماردفي

الأصإسيةالهوا!لمناطإدثهذاوكار،اله،يدعو!مناليهمفبمث،!ممر

قبجقصناةيهالذيا)-جريضرسبباكإليالحامفيالشامبةزوغازانفامفي

.11الفزوااب!تالقيام

منرسولدثقالىهـوصل(9913هـ=8!6)ء-إمأوا-روفي

سبعينفيالث،مءزوعلىءزم!دغازانأتا،صؤولينوأخبرالبيرة

ألفوعثريئخمسفيسلم!مشوءوقوادهأحدسيروأنه،التترمنألفأ

تإك،منالثامالىويضةدمللتترالموا)يةقوا!اليجمعا)صةرىاَسياالىفارس

اللقاءوب!ونب!رديارإ-يةمنالةواتبقمةفيؤقدمقدغازاني!ونبيأ

،ا)صامعلى!ومكب-دء-إبالىا)ةواتجميعتت!4ثمومن،الفراتعلى

لقتالهتواتهؤوجهغازانءزمزئكة-،الحموطله"سلامشعصبانل!عن،

ثمومن.ورفاقهقبرقرص-بة،رصةبلادالىهـووءإد،الصغرىآصياني

بنجارفروا،سلاءشلقضالالمىفرىآسياالىا،وبمكةالتتريةالقواتتقدمت

الىإقاص-،تمن؟هـيرةكياتصإ-هـ!االبممأنزلحيثوماردفيعينورأس

لم،ول!ت،بقوأتهوأصد!،يحتا-وز،4ءاوكلةاإيراليهموقدملموفاتواله

أنهإيا!م!قب!ق)بإ-بىريشدُكانوأنه%اصة،منهمخوفألاقاءميترل

عاجزضحصفبأنهنزولهعدمعناعتذروقد.المماليل!سلط،نيكاتبكان

.278-11311978)صدك،ييزرلمةا(1)

ror(yr)
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!وكان.واك-فالهدايا"شاليمقدمهمابسببعذرهفقب!وا،الحركةعن

ا-تياطيكإبراءصت!نمؤونة،الصكروصولقبيل،ماردفيفيا!خر

بأذىلماردينيتحرضوا!هؤلاءأنإلَآ،بحصارهاالقواتتلكقياملاصمال

علامشبهزيمةوانتى،رجبأواخرفياللقاءوكاق،الرومبلادالىوتوجهوا

.)1(المماليكمعالمسبقاتفاقهحسبدمثمقالىوهروبه

شف)وجه!!ا،!ممريةوةسلامشقادنفسهالماممنرمضانوني

ةيهاوصلموا،ررضهافنهبوا،ماردينالىحلبنيالماليكلمائب(بلبانالديئ

دوناا)شامبةزوغازانقيامنيمباثرأسببأذلكوكان،،الشنيحةالأعال

،(م0013-ء9!6)القهدةذيمنالتاسعوفي،2(اصاحمةنثيجهيحقق!ن

،نية،التتريةالةواتبتحركالمسؤولين!برمنحلبمنالقاهرةالىوصل

في،نلاثةوم!الصلهؤلاءفوصل.القاهرةالىرصلأامامهمأرسكاوأنهم

الئهةن...،ميهج!غازانمنمختومأكتابأيحملون.اطجةذيمنتصف

وقدكأه،افهبقضاءكانماوبينمبيننا)،(..وكانالاسلامبديئدئرفناوجلعز

تأذلكوسبب.للعبيدبظلامالثهوماأيديكمكسبتبماالاذلكوماكان

-2/729مخطوطة)تاربخ،رىالجز،01-9/8ررالدكنز،رفاادوالد(1)

8I V.)

(T)تتمة،الوردىابن،3/1/878السلرك،المقريزيء4/44المختصر،الفداأبو

،ريخ،ستينزكر،633-622الديدالنبم،الفضاثلأبيابن،2/462-472

.769عىقلاوونبنى،صروو4.4صالمماليكُسلاطين

)لرأتثرفيالاطآوانثسر،بمحمودوتحمىء496أعا)سلامهاعلنتدكازانكان)3(

9اللرك،يزيالمقر)،ةلذُ 5 6 / 1 / r،8/17الزاهرةالنبوآ،بردىتفريابن)،

أحمدصلفهفمل؟ممهدنةعقدأوالمماليكمعالصلحأجلمنجديةمحاولاتيبذل!ولكنه

.(م!282=ء968)آعا
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،ندرهالمحظمرمضانشهرفيوبلادهامارديئعلىأغارواعساكرآبمض

منغفل-ينعلىالبلادفطرقوا..الأقطارسائرفييمظمونهالأممتزللمالذي

وأكلوا،مهلةغيرمقبسرعةالثهمحارموهتكواوةصقواوصبواوقتلوا،أهلها

ماردفي51!لفأتولا،الأصنامعباديفملهاماوفملواممامالاَوارتكبوااطرام

الشقاءءلميهماستولىوقدوالحريمبالأطفالمعتفيثينملهوفينمسارعينصارخين

اء-،ئفالمشجيرموقفووقفوابأسبابناوتعلقوابجت،بنافلاذوا،بدالنعيم

يمقالفوركلفربخا،الاسلامحميةوصركتناا)مملأمنخوةفهزتنا،ببابنا

فعلتههـ،ذلكبعدغازانيستمرضثم.،البلاد)1(ودخلنا...ممناكان

تواتوأن،(م9912هـ-996)العامهذااليهدخولهالدىالشامفيتواته

بسببجيوثطسحبالىاض!غازانوأن،أمامهاالأدبارولتالمماليك

هـتمنعبحامياتعنهاواستماض،اسزضاغمفيورغبتهمنهاالثامأهاليتذمر

يبعثأنالرسالةثابةفيالنامرمنيطلبثم..،بمضعلىبهضهمتحدي

...هفيهجاءبكتابالنامرفأجاب.محهالصلحلقبولهرمزاَبهديةاليه

وسبواقتكاوأغصم،مارديئعلىجيو!ثنابحضغارةذلكنيالص!ببوإن

غارتناأنيمم(غازان)فالملك.دفيلهلامنفحلوفملواالحريموهتكوا

منفحلمافملمنوأنئموأجدا7بائمعهدمنمستمرةئمبلامنبرصتما

الطاممةالأطرافمنبل،الأجنادأمرائناولامنولابرأينايكنإالفساد

نيكانجي!ثنامعظموإن،عليهقولولافعلنييمولولااليهيؤبهلاممن

،(بمدهاوما92/033مخطوطة)الارب!ابة،النريرينيالرسالةنصانظر(1)

،ب22،/9الفكرةربدة،المنصوريبي!يرس،65-6135الدرركنز،اداريالدو

تنركلاابن،بعدهاوما17432الاْعثىصبح.القلفندي،33.7-آ262،ب422

.939-8/631رة51الزالنجوآ،بردي
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سب!ةفيهمايأكلوالئلاصاءواللقوتيششونهمايجدوا!إذا،الغارةتلك

ومدمبنبأحماعهلدىا)ةشيالجيشانسحابالىيشيرثم".)0011صرامأو

لهذاسث!لوفدمعهذاكتابر،اكاصروأرسل..ممرمنالإصلاميةا)قوات

اأثامفيءازانأطماعإزاءزفمى،تجدلماإفاوضاتمذهولكن.2(االفرض

فيالمسالوناستضلوقد.)13أشدهءلىا)طهـفينيخاالمراعفاستمر،4و%دات

-9965)عامفقاءوا،المما)-لمثوالتتررينالهلاداتفياكأزمهذاب!رديار

lyekl(4اَ)كثيرخلة(3متوقتاواهناكالتتررلتتبع(م.

الدفيعزاالأميرالىغازانأريىل،(م3013-ء207)عامويخا

و-يث.."د-4و%إءطاعتهفيبالدخولؤيهيرغبهكتابأالشامنائب)إيبك

الينماالرسلإنفاذالواجبكان..الإسلامقوةيحبونوالشامممرأهلكان

الحركاتمنيحسنلاصاإلاالأوقاتممومفيمنهمأبصرنافا..الودادعن

ةيهاوالنهبالةتلعلىوأ-دمواطخيانأبكلوديارماردينعلىممّوإ!محتى

اليهمنجربأنوممنابالانتةامالفادالىالاسلامعلىالحيةفدعتنا،عدوانأ

المما)بكجوابءلىرضاهعدمعنالإعرابالىالتطرقوبمد.،المساكر

وأكابر(السفراء)إيفادعاودناولقد..هيقولالذكرؤفة2الأولىرسالتهعن

5(بمدهاوما21033.تطوط-4)إلاربنهالية،يرياكوفيالكتابزصانظر(1)

-ب9/232الفكرةزبدة،المنصورى!رسر،36-6/53الدرركتر،الدوادارى

67،ب423 33 . - 1 2 v،تفريوابن،بمدهاوما2!/43الأكأ!ماصبح،القلضثندي

فى.931-61831ةالزاهر1)نشوم،بردي

.3/9/519الس!ك،يزيالمقر،741-51831الزامرةالنجوأ،برديتفريابن(3)

.741-9ث618الزاهرةاكجوم،برديتنريابئ(3)

(4)11t131/309السلرك،يزي.
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إةوماأن(ذالمث)ءة-باطكرفوصل،ؤة-،تااإوإكص-إاإحوابإةالقض

ؤةزءوا..ا)ءاخ!!نإ!-لاكالحسا؟-هـوكوببرامرناة..دحرديارقصدوأ

صلجم!'ط--ةص!وتزير-رءإصااوسماحةع..-اذء(رليحريادءنا-!ذوأو

و!إ-بوالأليزت!منومل!إ-ة-رر!رتأنلأ-دشص!4ولا..أطراف!اوخربرا

و5المفرأتلي-صورونكانواةح-ا...ط،ء-"اشسلي!ةفيالدا!إكنمنصيس

.(11)00صللرادو-!وءزةز"أالإوملي"دروافلإتصورحردياروقالعرا

ديارآحاا)بابابئجتحليا.صق،(م3013-!307)-التاليا)ماموفي

اإتثقين،اككرءمراأكبار!نعددر!--4!هسالىتجهوادآفيالضشيبكر

.2()طويلةؤكرةتذباستمرارمصرفيادإطانيكافون4ورفاةجتءليوكان

منتهزاَ)13السريةإحاتصاتاهـذهفيطرؤ(كانمارديئصا-بأنالمرجحومن

وعدم،جهةءنالتكرعلى3؟ةتور--انالفترةفه5فياإمماليكدوةنرصة

جمةمنيسادثمعلىانشقاقهم-يراروا!ىبر!كرديارفيا)خترنراباستقرار

ا&ر!نهـجماتإ،ةافالىدذلكي!دفماردفيصما-بكانور؟ط.أخرى

607)التاليةا&ةواتفي-ذوهسيسصاحبحذاوقد،بلادهعلىالمميفة

.(لالماليك)ثالسنويةالماليةوا،بالغا!دايايةدمفراح(م6013="

منطقةالىوكأو!-اليكرديارفيا،فطربةإعالأوفاستمرارأدئ

،يزيالمقر"ب732-آ71532ا)ةحرةزبدة.ريصوالمن!!برس(9)

42.\-1301.

.059/؟/3لس!كا،ييزرلمةا،91399ررلداكنز،يراداالدو(2)

.09-9/8ررأ)دكتر،رياادوالد(3)

.9/649الابقرا!دا(لم)

TO

3/91ال!ك
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الولاءر--ا-ةا?ارديئأمرتشبثالى،والمما)-كالتتربينوصراعا-لتكاك

اطةإظوادلامهفيإزقةالأررغبهالىيثيرهذاوكان،الدودتين!اويئالمز!وج

4صتطةفيوافلمو؟-"يةالضشالةوىزدْتواالىيثيركالىْمابقدر،ملاكهمأكل

هـ-907)ءإم(خالؤندنيا)بابنته!اردفيصاصبدفعفبينها.بكرديار

ه-ةبالحطا)تاليةا&نةفيقام،91التتراسلطانخربنداليتروجها(م9013

7111311)سخةفيوءاد،)12المماليكملطانللناصر = Aمعئتركله(م

ا)صلط.طنالى=مينوالمكاإكا)هكعلىيخاالمنشةا!مراءاستقبالنيالتترمبهوثي

وماوالأفرمالشامنانبصنقرقرامنكلانشقالسنةزلمكففي.خربندا)3(

ةو!ل،جددر!-،اتظارفىِالفراتنحوواتج!االمماليكأمراءكبارمن

عمابنو!-ته!طيرانطاير،البريدفيخربنداالملكمنرسولهنادًاليهما

الرمولوأ%ذ.خربنداجهةمنلهمااليمينونسخةوغيره،ماردينصاحب

عديتمئدإن!م5فثاجاءالتياليميننسخةاليهماقدمثم،ويستميلهمايرغبهما

الأيماننس!خةاليمصيرتوقد،بمفأهلابابيوطلبتمأرضيودعغبلادينحو

بكر،وديارصن!اروللأفرمبغداد-سنقرلقراأي-أعطيلطوألايمينمائة

لات3عشرةرأسعلىصو،يالأميراليهماوصلثمومن.،.عنديطلبتمومهما

فييئهاز،بفدادالىابعوتوجهالمظقةنيمقرهمن،قادهالتترمنفارس

فيمصاحبهاوكان،(م1312-7125)الأولربيعفيبمارديئطريقهم

لهموأخرجعليالدينعلاهالمادلالملكولدهاليهمفبحث!مريفإيلغازيالديئ

تتمة،اررديابن،4196نحتمر،ايفداأبو،11183رحلأ،بطوطةابن(1)

12902.

.9/739الزاهرةالنجوآ،بردىتفريابن(2)

.473-3/462الكامنةالدرر،صجرابنانظر)كا(
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هواتفققدوكان،اليهمجتاجونومادرمألفتسحيناليهموقدمالاقامات

بفداد.الىطريقهمفيبمحيتهمالعادلتوجهثمومن!(.الأمراءامنوغيرهوالأفرم

ليتولىمارديئالىمسرعأفحادأبيهبموتيعرفهالبريدوصلهالطريقوفي

استحراضاتوجرت،الأمراءلاستقبالالأهاليخرجبفدادوفي.حكها)2(

أضووفيهموالأمراءالتترمنكبيرعددسنقرقراخدمةنيوثرجل،ض!يقة

صاضرةالىبفدادغادرواثمومن،ماردينصاصبوأضوسيسصاحب

.)3(ضربندا

يحسنراحصتىخربنداالصملطانبلارونيورفيقهشقرقرااستقرأنوما

فانتهز،المقاوتمنتمكنملاضمفصالةفيالمماليكوأق،الشامغزوله

صاصبوأصر،بالرصبةمبتدأ!الشاممهاجمةوقررالفرمةهذهخربندا

وتقدم.الرحبةالىقواتهرأسعلىوبالتقدمالفراتالىابرانيقبجرّمارديئ

عسكرلبثوما،الفراتالىالضخمةالتترقواترأسكلىسنقروقراضربندا

إلاقاماتماردينماحبفالتقام،بهمالتحقأنسيسوصاصبالكرج

إمارتهلكوننظرأالطريقمراحلعائرفيالتموينبامروقام،والملوفات

قد"آأنهفضلأعن،المنطقةمذهفيوصلفا!مالتترلتحركاتتموينيةقاعدةأقرب

.742-3/462الكامنةالدرر،حمبرابنراجع(!)

912الدرركنز،الدواداري(3) 4 2 - Its،هالمبر،ظدونابن/e9؟.

-61342ال!منةالدرر،صبرابن،523-122ا6الدرركنز"الدوادارفي(3)

تأالىيثيروهو،211/511اللوك،فيمميالملر،419لملم5المبر،ظدونابن،742

المغولآكابرفبمث،بقدومهمخربنداالىوكتبواماردبئالىمبائرةطرواالمنثينالأمراء

ووايةعنجزثياضتلافوهو،بليقبمالهموالقيامبخدمتمالاممالولاةالىوتقدآللعا+

.الدواداري
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على%هـبنداالىكأدثثمومن.الشضهـيءالهمنكأيرةوهداياأموالألخربندا

د-لصا-هـماأنوءرةننمهسمنقاصدبخاءنيقد"سنةهـتائلاْقراءنصسمع

وطردوا،ا)ساحدارليةو-ر-ت،ا)5-اكرفيوأنفقاقلمةاوطلعالصيدمن

الإسلامية!11،لكبمبعمعالشامالىا)يريدسير.وقد،المرابطعلىمنالحتول

ةةطل"-هـ؟ة،لأ%لالإؤاصاتبة-صيلو؟ذلك،للغزاةالجيوضبخروج

وجاءتني،صحيحقالهماجميع!ةال"؟سنةرقراياتةوليشإ،تربندا

،كئلإةعفدهوالأءوال،--ورملكمهمروصا-ب،رذلكالأجضاد

تضهفجيوشهأنوتحققخرليخدأقلبفاذعسر،!الأعداءمزاحةوجيوشه

ما)مارديئ)صاحبفقال،اطهـوبأصحابمن،ممنو!،قىالمكعن

،3الغايلةوتحشىضمافا!لةولوخيلمصرص،حبينلض4،الرأيمنعندك

ونررحوفإصرهاالرح!ةعلىنترل"فقالا!لمعداخلهأنهماردفيصاحبفعم

الىا)مودفي1)صلحة(الملك)ورأىممرصا-بيجيئناأنوالى،الخيول

عليمحركهكلفإنالمصريينيضعفمماأيضأذلكويكون،رجمناالبلاد

-عزموإذا،!فتت-امنأ؟كركافتممة،ن،أموالجملفيها-ينفقوا-

رأيممخربندارأيةإتفق"صنمأقوىنحننكونالقادمالهامفي-الملك

131هـ-713)رمضانفيالرحبةالىتقدمواثمومن،ماردينصا-ب Yم)،

ا)ضخمةابيوشيجهزالمماليكساطانبرلجماكان،الشمرطوالوحاصروها

المصرية،المسا؟رمنخوفأالرحبةهؤلا?ناز-حبثمومن،التترلقتال

ناثب!اتدبيرحسنبفضلبأذىقلمتما"-واأندون

2ا6الدرركنز،اريالدواد(1) 5 9 - 2 5 N،.3/873ال!مفةرالدر)ح!رابنيخماى

كارر-ل:قرلهاططأهذاويةصو،بالأءانالر-:،!استولىخربندابأنالقرلني(937-

.11-ضوعتةاصليكلدطلع!فكانه.،صببدونعنها
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على4المحافظنيرغت"مدىالىيصيم!،ردفيصاصبءوتفأنوواضح

ا)ةكر!نحربأينثوباخجفبا؟*دوبذل،المنطةةفيوالسلامالأمن

4س-اشأنعنةضه،،للرهـابإمارتهمتطةةتمريضيعنيذلكلأنوالمماليك

رفخاكل"تهـبندارقةعأنحاولولذا،الطريقهذاصروكتحتمكازتالمزدوجة

محهم.؟ةمعرأيةد-خولدونالانسحابالىيضطروهلي11،ليكإم!نيات

ماردفيح!مسياسةفيالازدواجهذ!سطورفيالكامنةالدررماحبويوضح

هـ=712عامالأولربيعفيأرسلانقرابنإيلغازيلوفاةذكرهعند

(0075-996)ء!ازانخدمةفيدمشققدم1،بقوله(م13'11

تزوجثم،السرفيقلاوونالسلطانيناصحكانأنهإلا،(م013ا-.992)

.فأكرمهما)1(بهمراوالأفرمسنقرقراانشقولما،ابنفخربدا

"*

ضدخربندابى،قامحملفيماردينصاصباشتردًالتاليةالسنةوفي

وقددولتهمن،الشمالي،تالجمفيعليهالمنشقينالتترأمراءأحد،طةطاي

قواتهدقيةرأسعلىخربنداوتبمهاسنقرقرابقيادةالتص!قواتتةدمت

يسيس.وما-بال!-هـجوصا-بماردفيصاحبتوات!مطقتثمومن

هـواتانتصرتعنيفقتالوبمد..الجحانالتقىالاخرةجادىمنتصفوفي

فأرلسل،؟ب!يرعددالمدومنوقتل،القتالفيسنقرقرادوربفضل-ربندا

سرقمنلتم!كنلولاهالذي،صنةرقرامثكوالمماليكصلطانالىطقطاي

بينهماالا-ماقفغ،للكرةلاعادةبالأسلحةإءدادهمنهوطلب،خربنداقوات

)نحطوطةالصافيالمنهل،بردىتفريابنوانظر.17132الكامنةالدرر،حجرابن(9)

.قلأوونبابنةتزوجمارديئصاحبأنالىليرحيث(21205
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ثمومن،عايهويقضياالرحىشةيبريخاتهـنجداايضمامعأيزحفاأنعلى

هـذاولكن.)9(خلافتهكرسيالىالحبايميئةالحليةويبدابفداديدخلأن

التنذيذ.لهيكتباالمثحروع

ء،حمةالىصاردفيصاحبسار(م57151315=)ستتينوبمد

بينتقررتاممااوالمينيةاكقدبةالمبا)غمحه-املأصفارسبلادفيخربندا

فيمارديئالىعادشمومن،خربندااليهفأحسن،والدهعادةعلىالطرفين

رمالةممهصاملاالقاهرةالىالمامنفسفيرسولهوأرسلالاَخرةجمادى

.)2(رسالتهوحمعبههذافالتقىالسلطانالىشخصية

علىوالماليكُللتترهاردينأمراءؤدمهالذيالمزدوجالولاءهذاولكن

نأوبمدالقوةمنكبيرةدرجةبلفواأنبحدسيها،المماليكيمجبلمالسواء

كانمارديئما-بأنءنفضلا،التتردولةفيتحملالضحفعواءلأخذت

بعثولذا.بشأتالاتفاقتمالتيالقضايابحضحولإجابتهمفييتلكأ

بقيادةفارسسمائةقوامهاصلبمنقوة(م1315-7155)عامالسلطان

وأغارهذافتقدم،هاردفيبلادعلىالإغارةلغوضقرطايالديئشهابالأ!ير

منقوةنذاك2المنطقةالىقدمتأنوصادف،يرفيءدةالبلادزلمكعلى

فهاجهم،سنةكلفيكمادكأم)3(ا)ةطيحةجبايةلفرضفارسلفاأقوامهاا)ةتر

بالرؤوصوقدم،المائتينعلىيزيدماوأسرجلستمائةمنموقتلقرطاي

.128-9/722الدرركش،1)دوادارئي(1)

..51-94115قزانوقاثع،الرمزي،1497الختمر،الفداأبو(2)

أصوالفييقررهماأوسنويأ،المالمندما-4أوولا؟كلاللطانيفرضهءا:الة&مة3()

1،81112rرقمحاشيةالدك،المقريزي.الحربيةكالفرامةعاديةغير A.

85.Quatremere, Histoire des Sul tans mamlouks de 'L Egypte, Vol. 2 .P 14 N
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زائداَ"سروراَص"بذلكالسلطانعمفلا،صلبالىوالغنائموالأ!هرى

الممامنفسمنش!مبانوفي.ولقرطايا91صلبلنائببالتشريفوبث

2مد،بلادعلىوأغارتفارسلات2خمسةتوامهامنحلبضخمةقوةتوجهت

الىسالمةعادتثمومن،وسبتوقتلت،المواقعمنعددعلىواصتولت

ذلكمنعايخابحدالهجماتهذهوتكررت.B)2الكثيرةالفنائمصاملصلب

.()3(م1317=7175)عام61خرربيعني

حادثة(م1317=5)717السنةنفسفيوأطرافهامارديئثهدتوقد

،المةطة،علىالتتريالتساطمن-التجار-وخصوصأالأهاليتذمرمدىالىتثير

من4!نا!،رمنعدداليهموانفممارديئفيالتجارمنجماعةثوالفياجتمعاذ

نأصاولكنهم،الشامالىطريقهمفيجميعأوتوجهوا،المنطقةعمالذيالغلاء

رجالمنالتزمنفارسأستونطقهمحقعينرأسعنقصيرةمسافةابتحدوا

فممانة،القتلىعددوبلغ،ونساء!وأطفالهموةتدآبكرديارآحاسو،ي

النىاسأخبرحيث،عينرأسالىوالتوجهالهروبمنأحدلمتمكنوقد

وتم!نالقتلةمطاردةفيصو،يواجتهدلذلكفتألموا،الرصةالهزرةبهذه

برمدمست!قيماالىالمغتصبةالأموالبمضأعاد؟،صهظمهمعلىالقضاءعن

.ا4(والثلثالنصفبينتتراوحبنسبةتفريمهم

قلاوونبني،صور،96-71ا4فتمرا،الفدابوأ،211/749اللركيزيالمقر(1)

.502صر،

2Nالاطمدول،الذهي،!49/4البداية،كثيرابن(2) 68 o،العبر،خلدونابن

81519.

دول،القدعي،916-5/819المبر،خلدرنابن41/820البداية،كثيرابن3()

.(051صمخطوطة)الثمينالجوهر،دقماقابن،(54صمخصوطة)الاعلام

.41/83البداية،كثيرابن،2/266تتمة.الورديابن(،)
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صاحبوينا!املةعلاقاتاضمرتفةدوالأحداثالهجماتمذهورغم

بصاحباكفريطعدمذلكوراءمنمؤلاءاستمدفوربما،والمماليكماردين

أخل!ءخدماولذا،ن!،نيبشكلالترأ-ضانفيارتماؤهوبالتالي،ماردفي

ءاماطجالىطريقهافيماردينماصبوالدةبقدومص!رصؤوليحلببريد

.بها)1(يليقبماوالعيامبخدمتهانوابهالسلطانأمر،(م5715-1315)

***

:(ماعها5هـ-6ل!هلا)سعيدأبووفاةبعدالمماليكطاعةفيالأرا-طةدخول

بالمماليكماردفيأص!ابعلاة-،تراحتالتاليةوالمقودالسنواتطيلة

بسببووثوقأقوةتزدادبينمف!ومهادا!ممعهمومصاهرا!مومراسلا!م

مرحلةالملاقاتهذ.بلفتوقد،التتر)2(قوةوتدهورالمماليكقوةازدياد

حقذلكواستمرباحممالنقودوضربمارديئإمارةفيلالماليكافية

.)3(الفتراتبحضعداف!،الهجريالتاصعالقرنمطلعفيالامارةسقوط

،(م57361335=)عامسيدابوتوفيأنماأنهالقلقشنديويأيهر

لمفولاطظبةماردينصاصبقطعصق،،الهولاكيةاإلموكبقايامنوهو"

0058عامحدود)الاَنالىذلكعلىالأمرواستر،لنةسهوخطبا)مراق

الأراتةةبينالملاقاتازديادالىبالضرورةذلكأدىوقد.إ)4(م7913-

(N)9/21541السدك،ييزلمترا.

نحطوطة)الصافيالمنهل،برديتفريابن،211/412،952ال!ابقالممدرانظر2()

2/69).

.برديتنريابن،،2ْ/03تتمة،ردمماالوابن،379أ4المختصر،الفداأبو)3(

.29519،591رة51الزالنجوآ

.،2،3171طالأعشىمبح(4)
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استمرتوقد.متواصلا)طرفينبينالمكاتباتكانتبيأ،وثوقأوالمماليك

الناحب4منمبنةوقوالبأض!كالأاكأذتبحيثطويلةفترةالمكاتبات"ذه

منءو%!ةف!تباتفهناك.المؤرخينبضأوردها(؟الإن!ثائية)الرحمية

دصشقفيالم!اليىكنرابمنوكذلك،ماردينصاحبالىالماليكصلطان

مارديئصا-بنرابالىأ%رىصكاتباتهؤلاءقبلمنوجهت؟،وحلب

ممينةمراتبونوار"ماردينصاحبءنل!كلوكان،لإمارتهالتابمةالمدنفي

يليفماوسأورد.مفف.إتها)11وفقلهمي!تبالمملوكيةالاث،ءد!اويئني

بمضمع،3اليلالر-لبالنسبةمستوياتهاتدرجحبالمكاتباتتلكصور

منها:ا)وجزةالماذ!

الثهأءز!الممديادلمطانقبلمنماردينصاصبالىالمكاتبةرسم-1

اللقببفي،الفلانيالفلانيالمليم،الكبيريالهطليالكريمالمقرنصرةئعالى

الص،لحاإاكأي،الشصيالصالحي)مثلالدينالىالمضافوإللقبالملو!

المنهرالىأمدرناكل-ا)يقالثم،الدعاءثم.ذلكأشبهوما!الدفيكس

صورته؟اويخغ.(الكريمأمرهفتقدم)(الكريملمالهتبدي)و(الكريم

،(ماردينصاحب)وتمريفلامةوا)5والدعاء(بذلكالكريمعالهفيحيط)

صطرين،الملوي/اللقباَخرالىألقابر4ت!ونأنويتمينالمادةقطعوورقة

.)2(الثالثالسطرأولمثلأكالفخرىالماديلقبهيكونوأن،سواه

الملكًبمافيةكتابنسخة،السابقةلالكاتبةافتصرةالأذجبمضوهذه

،2!الأعشىعبح،القلضثندي،33-32صالثريفالمصطلح،ا)ممريانظر(11)

7/267-962،8/223،522،228،922،358 - rev.

-712/266طالأءث!صبح،"قلفندىعنهونقل.2،صالمصطلح،ا)سريأ)2
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ولا..)وهو،ص،رديئصاحبالىبهألممرضمنقلاوونبئع!الناصر

،سائرةملكهصضامالىوالمسار،متواترةانكريمحممهعلىالبشائرزالت

سلامأاليه!دي...باحمةا)مضورثضورتجهلصاشفاْ؟لمنالأمانيبب!غوالتهاني

الكريملحالهوتوضح،ساممهفي"يةالاْةةظموثناهملكهأرجاءبهشتمارجح

وهنالك..)؟(والمس!فيالإصلأَمفرح!اتفاعفالتيعافيدنامنحصلما

وفىاةمنكتابهبهوردعاجوابأعودالدينشرفالصالحالملكالىنسخة

ولا...الكليمالمقرنصرةتمالىالثهأعز،فيهاجاءأحمدالمنصورالملكُوالده

وإ-انضاالشربفإقب،لنامنخصهوبما..الكريمبيتهفيباقيأالملكزال

وءت،فلانيدعلىالثريفةأبوابناعلىوردتالكريمةمكاتبتهأن..امستديم

سبيلذلكنيواففائهالودادبأسبابالكليمالمقراستمحاكمنتضنتهما

شينثابهي!نلمالذي،الطاعةفيالاخلاصع!مستمراَ...والأجدادالإباء

نيويرعىمقامهيقومأنالشريفةمراحمنااقتضتإنأنهمن...اعتراهولا

منالمحفادةالسناعلىبإجرائهفنريمم،ذصامهالمملكةتلكومصالح4حقوة

بمنالثصريفةالأوامرفتبرزوإلا،وأعادهبهبدأالذيالث!ريفبيتناإ-سان

بأبوابت،ال!حريفإقاماليقصدأحوالهاويصلحبانيهاويثيد..اختلالهايسد

المقربين،أوليائناطكنيمنتظمأ،المبينالطاعةسبيلسالكأ،الث!ريفة

المأثورةمحت!هشكرناوقد..صثاف!تهمنالاصتادارحملهتماذلكغيرالى

وتثصريفهت!كريمهتمضحهالتنإوالاةاوجميل،الثريفةاطدمةفيوإخلاصه

منتسامىلاالتيوالطاعةالمناصحةفيوا-تهادهالكرام6بائهبنةواستمساكه

يزللمالكريمت4ومحلمحلأنالكريمالمقرنعرفونحن.تسامولاءثله

.803-3ه18!،2طالأعثىمبح،القلقثدى(1)
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الماليةاؤنااَراةةضتوقد..ما*كه؟مدلالأ-قوءو...مقدارهرفيفالدينا

بإذبالناقدرهديملوالساطنةهذهفيمحلويحل،إهـحوماوالدهمقاميقومأن

مروب،وأءواذ"ا)الم!بأنص،روأءدائهأعداْئاعلىوليستنصر..الثريف

هـيم،ال!عسلفهصبيلذلكنيوليقت!فالودادكلا!افظةمنعليهعلىصا

بىتااستادارهأءدناوقدالةويمةسننهمعلىوأنجمارهبمكاتباز4وليواصل

اليهاك!ريفالجواب

منذتبكر-دكانلالمالهكالأراتقةولاءأنبوضوحا)ممتابهذافيويظهر

بأسباب"ماردينميرأاستمساكءنا)حخابوردهأءابدليل،طويلةفترة

الولاءهذاأنريبولا،...والأجدادالآباءسبيلذلكنيواقتفائهالرداد

السكريةإساعداتاوتقديملالماليكباطظبةالالتزامبالفرورةعنهينبثقكان

كأبماْالالتزاماتبهذهالوفاءعدموإن،الخارجيةصياستهمنيوقأييدماليهم

لبخقرانصابهاالىالأمورب!عادةال!كفيلاتالاجراهاتخاذالىا)سلطاندفع

الذكر!ا!آالكتابيوضح؟.،الودادعلىادافظةمنعليههوماكلالأمر

مهامأرتقيأحاأيتسلمأنوهي،كبالماليالأراتقةعلاقاتفيمهمةمسألة

إلانهائيبثل(الث!رعية)الرصررةيأضذم!فتهلاسلفهوفاةبحدمنصبه

مقام"ا؟ديدالأميربقيامأءرهيصدرالذيالمماليكسلطاقواقراربموافقة

يتملاالرحميالاقرارهذاأنريبولا."السلطنةفيمحلهويحل..والده

ويوامل..صلفهسبيل.."سيقتفي5الجديدالأميرأنعلىالاطمثنانبمدإلا

الأراتةةأنالىبوضوحيشيروهذا،،القويمةصنتهمعلىوأخبارهبمكاتباته

فيلهمحريةولابأمر!ميأتمرونالمماليكحمايةتحتبأخرأوبثكلغدوا

،56-،7/76،،حااالاثص!،6،القلضثندلما1
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رينالهلات،تأليمادال!تابهذافيتتضحالم!بذو.توجيمإ!معلىاطروج

ماردين،!احبالىوجهتأضرىلرسا؟ل،،ذجثلأثةوهنالك.الطرفين

.9(طاح)المصفيالممريأوردها

الايمم،ا)صلطانيىةالأبرابءنماماردفي!،-بنا:بالىالم!اتبةرسم

.y(ياهبفيروالسامي

مارتهyالتادهةالمدنتتاففيماردينصا-بنوابالىالمكاتبةرصم-3

.الأمير)3(ومجلسالايمم،السلطانيةالأبوابعن

هومز،الىالشامفيالمماليىكنائبعنزصدرم!،تباتإكوهنا-4

الثالفةالمرتبةفيماردين!احبويأتي،مراتبءلىو!مالممل!ةعنضارج

اداليالكريمالمقرأنصارتحالىاللُهأعز"الاَقيبالرسماهـ4ايكتبحيث

أبزلودارهءةورفع،الفلانيالملكيىا)سلطانيالمادليال!هـيريالمولوي

لعالهوينهياإتواقيأشواقهودصفالعاليةالخدمةيجددلموكالمه،مباره

0014)0الكريم

صاحبوخادع!ماردينناثبالىمكاتهاتالنائبنفسعنويصدر-5

منالسابمةالمرتبةفيجميعأوضمواوقدلهاالتابمةالمدنونوابماردين

.5(الظم)نوابمكاتبات

.المذكررإمدرامن33-32ص(1)

.7/926"2طالا!ىصبح.القلفندي)2(

وا)صفحة.الجزءنفس،السابقالمصدر)3(

.23182السابقالمصدر(4)

.8/522الابقالمصدر(5)
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صاحبوضعوقد،المملكةتارجهومنالىحلبنائبمكاتبات-6

افهأعز،4اليىالكتابةوريمم.بغداد!احببمدالثانيةالمرثبةنيماردين

اللطانيليAJIالهالميالكبيريالمولويالهاليالشريفالمقرأنصارتمالى

..مةصودةوأبوابهمسعودةأيامهاتزالاأنحولهويدعى.الفلافيالمليم

لمور،وينهى،وظيفةوأكلاطدمةمنورقومالثصريةةاليددقبلالمم!ك

ويتحفالكريمعمهبذلكفيحيطوكيتكيتالز!السلامبمدالكريم

.")1(ا)!ميمفضلعادةعلىبالمشرفات

وقد،خدامهوبحضمارديئصا-بنرابالى-لمبنانبمكاتبات-7

اليهمالمكاتبةورعم.حلبنائبم!تباتمناصابمةاالمرتبةفيجميمأوضموا

.،)2(الحاليالجنابنممةتمالىالثهأدام"

التتربينالصلحمفاوضاتلاجراءمركزاَالفترةهذهنيماردينغدت؟

،(م1323هـ-733)ءطمالأولربيعنيتمالذيالصلحذلكوالم!اليك

وقد،لنثاطهمركزاَماردينمناكأنالذي(ا!مديايتمش)الأميرايدعلى

)3(.الصلحمنأ%لص!حيهبسببطائلةبمبالغصميدأبوالتتريالسلطانعليهأنمم

،ءاولون-كانواالمنطقةداخلفي-الأراتقةأنالى(كاهن)ويثيم

حيث،كيفاحصنفيالأيوب!نوجهفيبقائهمعلىالحفاظ،الةشةهذ.خلال

بمزيمةانت!توقد،(م1334ء=735)عامعليهماطربهؤلاءأعلن

.2،22818طالاعثىسبح،القاقثندي(1)

(r)8/922الابقالمصدر.

.242-121/142الطك،يزفيالمقر(3)
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أيْمملىندريولا."دجلةنهريسمارعلىالواقعةممتلكاثموفقدانالأراتقة

فيوالأيوبينا!رأتةتبينالمراعهذاالىإص!ارتهفيال!تباعتمدمصدر

البدليسيسوى-نمرتماعلى-ذدكالىيشرلمحيث،كيفا-صن

يقولطويلةروايةالمحالهذافييور!وهو.)12الموثوقةغيرالرواياتصاصب

،(م1263-5662)سنةوالشاممصرعنأيوببنيسلطانزاللما5فيها

حماةفياستترقد(كيفا-!ن-كام)ملكانأسرةحفدةأصدنئذ3كان

فطف،بحاكها)3(ولاذماردفيالىاتجهثمخمأمت!عالزص،منردطوقضى

وكات،4شهامففاضتثم،وأعيا!ادولتهأمراءسلكفيوأدخلهعليه

نأإلا،صورفياطمزمامبهفأناط،لممانديهقاهراَ،محبيهعلى(عطوة

صالهصاءتأيامأ!اولبثالترحالعمبىفيهاألةىلما،الشابالأميرذلك

وتزوجفيهاالإقامةواختار،كيفاحصنأنحاءالىففادرها،ذرعأبهاوضاق

ونصبو...جمأحبأأحبوهصقاليهقلوبهمفاصغالأهلهامعوتلاءم..بها

تأالاَونةهذهفيواتفق.وتحصينهاقلمتهاتعميرفيوشرعواعليهمحاكأ

قوىووهنت،والتصدعالخللماردينفيالسلطانبلاطأركانالىتطرق

اقائمااىفأرصل،كيفاحصنقلمةفيبهاالمشرعالتحصناتفأهابتهدولته

ءصاوشقالمجهوالسيرتلبيتهرفضأنهغير،اليهبهيأتيمنبالتحصين

مزمحأكيفاصصنالىبهاوسار،جيوشهماردفيسلطانفحثد،)4(طاعته

1().ds,New ed02نكللا trA.Enc.Islممه

.8915442،522-671صالثرفنامة،إ!أنبهذاانظر(2)

25صنةصواليالأراتقةحمؤلىالذيأحمدالمنصورالملكأنهالمرجحمن)3( 6 V.وتوفي

.172عى،هحماضية،ئرفنامة.البدليي،A%97سنة

الأراتقةأوامربطاعةالأياممنيومنيملزمأالأيوبيينكيفاصهنح!ممنأييكنا(4)

.هؤلاءعنالتاماستقلالهمببب
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بسالةبكلوفاوههوجههفيووقفالقلمةسرا)يهفنض،قلحتهاإضضاع

لواءهلألطلعاليومذلكفنذ.خاسراَخائبأمارديئسلطانفتةثروجدارة

علىبأشتهيبمثوأخذ،الثانيةلالرةكيفاصصنأمقاععلىالأيوبيةالأصة

11البلاتلكاحتل-قاطويلوقتيمضولم،والأصقاعالربوعتلكُ po.

للر-ائق.تمحيصهاوعدمالةم!صيةؤعتهاالروايةهذهفيوواضح

منا!رمففي،واإمماليكالأراتقةبينالوديةالحلاقاتاةمرتبيماهذا

ا)قيالوفودجملةمنماردينصاحبرسلكان،(م،132=7255)عام

.c)2الطاعةلسلطا!ايبذلون،الإسلاميالحا!أنحاءنحتلفمنا)قاهرةصفرت

الناصرال!ملطانالىماردفيصاحبأهدى،(م7281327.ء=)عاموفي

هـامذلكودممرر،Mالمودعلىالمزففيالمشهورينممالكيهأصدقلاوون

(.09133 5- Yالمثهورينمفنيهأحد،مارديئصا-بأهدى،!يفا(م

،(م1341-7415)ا)شماليالماممناطجةذيوفي.الناصر)4(الى

تقديراَ،(4)0وزرافيلأمارديئ)صا-بوفاتهقبلالناصرالسلطانأهدى

1347)عاموفي.بينهماالوديةللملاقات = A vivكبارأحدزواجتم،(م

خرتبرتمدينةعلىوحصلدفيرLصاحبالصالحابنةعلىالمماليكأمراء

.)16الزواجعلىاَمر

.'Ivor-9!2صء4فنا:س،ليسيالبد(9)

.1121952ادلموك،يفيلمقرا(2)

.87-3/77الكامنةررلدا،حجرابئ(3)

.562-362/ثالابقرالمصد(4)

صلب،ريخ،الفزي،2/331تتمة،الورديابن،13814افتصر،الة!داأبر(5)

3/081.

(.'42/9افطوط)الصانيالمنهل،بردو(تضريابن(6)
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الفروعبحضلضفطمعرض!المماليكمنماردينأمراهتقربأنويظهر

7465013)عامففي،الثرقيةوالجعاتبغدادنيالحاكةا!رية = Aم)،

منعددعلىوالاستيلاءمارديئبمهاجمةبفدادآحاالجلائريصسنالشيخقام

وسنجار،الموصلوح!مالأرازةةهاالمداءاشتدنفسهالوقتوفي9(.اضياعها

(هندوابئحسنالديئبدر)بمقتلانتهتطويلةصروبالطرفينبينوجرت

،575)عامعليهقبضانبمدمارديئصاصبيدعلىوسنجارالموصلآحا

بقطعونكانواالذيئا)تر؟نبمضيؤويهذاالدينبدروكان،()2(م353؟-

.ا3(المناطقتلكفيالملينعلىا)طرق

هذامنالأخيرالمقدفيتيمورلنكقدوموحق،التاليةالسنواتوطيك

راحواإذ،ولؤة-،تزدادبالمماليكماردينأصحابعلاقاتكانت،القرن

عرتلفنيمممويتحاونون،المامةبسياستمويلتزمونبهيأمرونماينفذون

الوقتفي،م)4(باحم!الس!ممةويضربونلهمفيطبوناستمروا؟،الهالات

صنةالمراقفيالمفوليةالدولةتحطيمأثرعلىأحراراَفيهأنفسمموجدواالذي

التزاماغمبةايامنتخلصواوبذاالايلخانات)15،أتباعبقيةضأنثأ!مهـ.736

4بولارأثبهإمار!مو%"ل،وا)ثامبمصرعلاقاش!معززمما،ا)صرةيةالقو!تجاه

..)يبغابنصينبئ!ناليخوءو،09/221الزاهرةالنجوم،برديتفر!اابن(1)

أحمد.لابنهالمناطق"ذهحمانتاللثموالجزيرةو(ذربيجانبضداديحموكانهولاكو.أحمفادمن

.(0/9809الم!ير،خلدونابن)

.،2/8الكامنةالدرر،حجرابن،011092الزاهرةالنجوم،برريتفرىابن(2)

(r)2/48الكامنةالدرر،حجرابن.

.617ثذرات،الممادابن،511-21/09الزاهرةالنجوم،برديتفريابن(ث)

(5).Enc.Isl. art. Artukids, New ed
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ا،مما)مك.دولةفياتحىادية

رسلهـةالقاهالى-!مر،(م59138=197)عاممنالآخرربصعوفي

11،ليكقوادأ-د)التر؟نيسدةهـاالدينناصرالأميرر-ليصهيمبهماتقةالأر

عد،وقرامارديئ-بL!أنبرقوقالهـاطانأبلهواو(الفراتمنطةةفي

،الساطانعلى(الناصرييلبضا)الأميرءص!يانبلفهما-يمناطابورالىمدما

منأ!مهو15ادخرماوأنهصنيمهماوشكرجميلأرداَعليهماالسلطانفرد"

.1(عود!م)لدىالرسلهؤلاءمعأمرائه؟بارأحدوأرصل،،ذلك

ثلاثةعلىبالقبضماردينصاحب،قام(م0913ت3957)عاموفي

صوبهرو!ملدىوذلكُ-الهاربر!نالمنمثقينأحد-منطاشالأميرأنصارمن

أ!!ديصلوأربذلكسإعهلدىالسلطانفسز،مماليكممنوعددمارديئ

عينرأسالىهذأفسار،هؤلاهلتسمماردينالىمصريةقوةرأسءلىأمرائه

مص"وحمل،القامرةالىب!موعادمازدينصاصبمنعلإ!مالمقبوضوتسلم

غريمبت!!ميلويمد،4فيىيمتذرأنالسلطالىماردفيصاحمبمنكتابأ

.،21(السلطانيختاره؟ويكون،اليهوإرساله(منطاشأي)نالف

والاماراتالدولبينالسلممنفترة،تيمورلنكغزوةبيلالمنطقةصادت

بينمجدثفلم.المتصارعةالأطرافبينبالهدنةأشبهكانتاطاكةالاصلامية

بينجديدةحربنشوبالىيؤديماالمراقفيالجلائريينوالتصالمماليك

.19/462الراهرةالنجوآ،برديتغريابن،9162تاريخ،الفراتابن(1)

03لما21الزاهرةالنجوم،برديتضرمميابن،،2لأ.-91926داريخ،الفراتابن(2)

،(212صمخطوطة)الثمينالجوهر،دقماقابن،415701المبر،خلدونابن،21-

.(334-521634مخطوطة)اطانعقد،الميني
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تشهدهـطأهـار4لاصوا!دوءامنليةترةايضصموأنللأراؤةةأ-،حعا،الطرفين

.قبلمنبكرديار

ماردين:امارةوسقوطتيمورلنكمنالأراتة"موتف

وطموصهالثمرقفيالأ-داثصرحعلىالقويتيمورككظهورول!ن

،الفرضالاتالهانلا)ةوأتو!ثده،الإسلاميالمالمعلىللسيطرةالثديد

الهواملهذهكل،الضهـبنحوتقدمهفىِأحرزهاالتيال!صريمةوالانتصارات

الملاقاتوعلىركرديارمتطقةفيالأ-داثوجهةعلىمباشراَاَتأثيرأثرت

فيكبيرةجهوداَ!رالخطاقترابلدىهؤلاءبذلولقد.للأراتة"اطارجية

وتنبيههمالصصكريةوأهدافهتيمورلنكتحركاتعلىالمماايكح!ومةاطلاع

بو-ودبل،لهمالمواليةبالاماراتفةطليس،تحيقالتيالأخطارمدىالى

.الث(ن)ءتفيالمماليكلاستخباراتمركزاَمارديئغدت؟،ذاتهليكالى

وتمرضهم،الأحداث!سحمنقرب!مبسدبالدور!ذاالأر)تقةقامولقد

.لالماليك)11وولائهم،غير!قبلللخطر

91387)أعامنرجبمطلعفي = A YAمنممرالىعاد،(م

تيمورلنك،أخبارلكشفالىمارديئسافرقدكانالذيطفايالأميرماردين

لالماليكمواليةقوةرد-(تيموراضكبنثماهأميران)أنالمسؤولينوأعلم

ثمومن...آمدصوبذلكبمدتوجهوأنه،التر؟نأميرعدار;بقيادة

رأسعلىومصرالظمبفزوتيمورلنكشمامقربعنالإشاعاتق!ثرت

و837-9/136!اريخالفراتإبنانظر(9)

32-331,.Lane- poole, Egypte, pp

الفصل.منيليرما103-11992،003الزهوربدالع،إباصوابئ
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بببءظيمتشويش-ا)ظاه-هـبرقوؤ/-لاإطانف!صل"كبيرةقوات

.(2)ةفإو1ب!،لمجاداستمدلابامرأو،191،لكذ

يوبم!هو!،الشرؤيةا؟بهةفيألتا)"ةالسنواتطيلتيمورلنكانثفل

عمامفيإلا(م1)ثام،يرةابفى،المراق)الفرليةابجمهةصوباب،داهتهامه

ءشرا)تاسعنهي.ا)ثمرقفيأقدامهثبتأندمد،(م3913هـ=5!7)

ماردين،أميرءيىالظاهراإلكرعولمصرالىحضرا)مامذلكمنثصوالمن

وأنه،وارسالا!ش!الي،تبريزعلىاستولىتيمورككبأنالمسؤولينوأخبر

بأق)لههنماؤاعتذر!اكالىقدومهيطلبمارديئ!،حبالىرسولهأرسل

أسلافكإن:لهيقولتيمورلفكفأرسل"مهمرصا-بوءويداَيدهعلى

كانشف!)باسهـ3والس!ةالخطبةوكانتاد:كنمئاتمتذالبلاد.isحكلوا

ثمومن،بماردفيحممصرلسلطانليسأنهلهوأوضح؟،)3(ممرصاب

رحميكاعترافوالدنانيرعلىالذهباحمهينقشأنمنهوطلبخلمةاليهأرصل

4بصربوخلمتههذاتيموركك!ابماردينماحبأرسلولذا.بسلطته

إيعفيطببأنالمجهالجوابفأعيد"السلطانرأيليمممصرالىلهرسر

3ذاماردفيماحبأكدوة-د،،)4(نختارهمانرىأنإلىصلطانه

هـذابشأنيرونهبماوا)كزا!-"المماليكبسياعةارتهاطه!دىالموةف

.1101تاريخ.الفراتابن،11/742ةألزاهراكجوم،برديلمجاتضرابئ(1)

.994712الزاهرة1)خجوم،برديتفريابئ)2(

.9/343تارئخ،الفراتابن3()

امرةا)زالنجوم،برديزخريابنث(،هث561تطوطة)اطانءةد،الميني(ث)

صمخطوطة)ا)ثمينابوهر،دقماقابئوانظر.95104-اريخ،اتالنرابن،29314

612).
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.)11اططيراطدث

،بةدادبم!اجة(م3913هـ=597)طما)5زفمىفي-يمورلنكقام

ففتحالصممالكأواتالياالهام!طلعفيتو%4ثمومن،ر!بةمجزرةؤيهاواجرى

ثمومن،%دمتهفيو-،رصاحب!ا4ةصاطالموصلالىوتةدم،عنوةتكريت

فهـرةفيوحصوتمد!امنكبيرعددعلىفاصتولىبكر)2(ديارالىتقدم

بنبمذلك--لالقواتهوقامت،وميافارقينوالرهاعينكرأس،قصيرة

كية!ا-صنآصاتيمورلنكالىوقدم،بكرديارمناطقمحظموتخريب

دونإمارتي!،الىفأعادما،لهطات+وأعلناممرابئجزيرةآوحاالأيوبي

حذومايحذوأنماردفيآحاعيسىالظاهروأراد.برأذى)3(لهمايتمرضأن

صاحمأموقفأيتخذوالمالذفي،المماليكمننجدةانتظارجدوىير!إذبمد

حلبنائببهاقامالتيالمحاولةعدافما،بكرديارفيتيمورلنكقواتازاء

الرهـ!عندتيهورلنكقواتطلأثعهاجمتفارسألفقوامهاقوةبارسال

القباثلوبمضحلبقواثوقوفوسوى،4(االحينرأسالىوهزمتها

11،لييصالمصر،عاثور،(3/614افطوطالهصبم)الدك،ا،قريزيانظر(1)

4-164المخطوطالق!م)الدرك،إقريزيا12) 1 V)،الذهبثذرات،الممادابن

.532صالموصل،ريخ،الصائغ،33716-433

،7699-1!15157)مبر،خلدونابئ،543-41643ثذرات،الممادابن)3(

4895صالمفينةالدرة،صصريابئ،759صثرفنامة،البدلي!ي،8201-8501

48صتيمورأخبارنيالمةدورءجائب،عرلاهابن - tv،الموصلص،ريخ،المانغ

.91037تاريخ،الفراتابن(4)
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.11)'ا)-د-هـكاتلرصداتأةراعلمااتر؟زية1

يماأ)-قلرااهـ.ذالىهـبذااخم!:و--ال"-إشولت!سىا)ظ-إهربمع

)"ننطادأإو،ادإراو3ؤردصأ--بماردنينؤ!،ذكل-،د611لهوءظمر(لنكتيهور

تيمرآنإو،4كاَصعلىر--مدواأو4ا"إlفدوهـأنأياإونتمأأفا!تت"واةلممةبا

%ر%تما)."فووهـ!إنؤإزجم،ا)ثإذ-ةافا-فاروإتلافيوو!نا)ةاه،زصليمبلإْ

"ثهإرآو--صتم"أ:rآوأو)-لحلحمابا!--لاكوأزكاوظاهرآباطنممن

انجمااست-إفأندووراةلمثز-5الىتو--4شمومن..وديارآأنفى،وغهختم

يومونزل.اس!ندرا-5"داالماكنجماأ--دالدينشهاباصالحاالملكأخيه

في)تكبرت-ءوروابمتهـع،(م913،ب697A!لالأوربيعإ?نتصفالأرب

،توطاباتكتصمورءايهقبضماوسرء،ن.لهلاايةايدعى؟كانال!هر!اية

إلاأملكلاوأناأ!-اب!اوبدأَربابهاعندالقلمةبأن!،فأجابها)قلمةتسلبم

بر-4فأزى.،طإق!قيفوقتحمافيفلاعل!ك!اوقدمت1)-كفقدءت!،نفسي

اهـفرب1)ي!مفقدكل،،فأبوااليهتسلإمهاأهلهامنوطلبا)قلمةالىتيمورلنك

ملايينستةلهمراحهيطاقيمنهفطاب،فرفضوا!لطلبهيستجيبواأوعنقه

يتم!نلمالظاهرأنويظهر.2(االيهبهايتقربالهدايامنوعدد،ةضيّدرم

اتإساءنومنمهسجض،فيتيمورلنكعليهضيقلذاالأ-ير،طلبهاستجابةمن

"وقوازيترددتيهورلنكراحثمومن.")13ةوةمزابهماعنهليذهب"

أمرالاَخرةج!ادىوفي.ويخربونيفسدونوالموصلب!رديارأف،ءفي

5159المبر،خدونابن(1) 0 A.

.94-48صالمقدورعجاْب،عرلاهابن()2

.94صا&،بق1،صدر)3(
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ءفل-ينعلىصلموهـ-اوومذهلاءةلي-سإ-م،اؤءةدموايئدص،رلىاإتو%4!اقهـوا

ب!-ااأ-لموواَؤمح!رة-اء!روه!،؟و.إذَاا)ثع"-منءثصا)ثاني،از؟لاثاءيرم

ة-لاءلاساصناح:و2و،ج!-إتزلاثمنا،دليتةا.صوأاوز-إةو،1lلدمار)ا

كأتمةWilاالطاإدلية"أهـ،ليواذ--ب،لوقو!ؤررة-ةوناورا-وءتوة13ءلي

-قالتجا)5اصت.رو.ءالأء!انيرةإزلموصتممفمةجماو:،ة41))ة-ةدزباليةصإ

لتلم!تيمور-تداز--بلا-لاد-لوءتدص،،؟ر-كاوا)ةتلىباا،ديتةاصتلأت

.(2اةجر)الدىيد-د!-ومزة-ثمألأرءدووا-فوأ،يفةلمداقيإهوعس!روا

بتعزيزهـاءلأكلاءنوبراء،-بمارديخاا-لمطتةاناؤب-))طنبت!لديناءلاءوذإم

!ومهماز-،ورلنكُقواتقامت-!الفجرطاعأنوءا،3(اا)تضصت،ت

تم!نواوهـ!راصوأاكلوهدو15بوفضر،ءتفأولثدأبثحل4ليةلمدافدنياثاا

/2مضطوطة)ا)!افيإضلا،بردييتضرابنءة،ل5و.ث9صالسابقاصدرا(1)

مارديئالىفيورلنكُواتءودةسببأن(702ص)لماريخهنيا)فياثويذكر.(ث79

مارديئأح!منصدرتأت،(151ص4شرفناكل)البدلي!ييذ؟ر؟،ا)-ص،نإءلاض!اءو

!الْاصداثمذهو-وعطفيا)ةا-"أناضحالىومن.ءرفةغيرأءورفمررلنكأمىاببحق

ماأنءنفضلأ،والفياثا)بداب!أوردهءا،خصهفممالهطاءةهاد+إنأو)تيهررلنثتخضع

-لمدون،ابنانظر،الأ-داثمماصرتهبببورْقأأشدليعتبراوالهذافيعربثاهابنذ؟ره

1صالمضيةالدرة،صههـريوابن،615791ثرا)5 4 A.

المنها!،برديتفريابنعنهوينةل،..-94صالمقدورعجائب،ءررخاهابن(2)

.71294الصافي

،(31-66111صخطوطة)الجانعقد.الحيني،93104تاريخ،اتالفربنا(.)

فيعلطانأءبىالظامرالمركأ%بارناحالصاالمالمثبتنصيبقا!واهؤلاهأنالىورغيران

ابنأوردهحبما-تونحن.فهورلنكلدىأعترزكانالذيالظاهرءنضأعرماردين

لماردفي،مفادرتهقبيلأخيهابنباستخلافبنفطقاما)ظامرألق-عربثاه
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كلللحصولوبساتينهمزارعهوايصتفلوا1()اليلدعلىالاستيلاهمنالضهراعقب

صاردبئنائبالطنبفاوأبلى،القلحةعلى-صارآشددواثمومن،إؤوشةا2(ا

منكبيرء!دوقتلةالقاه-ايةمنوأنصارهوتمكن،القتالفيحسنأبلأة

سبيلبسلوكفكرالقلهةكلالاستيلاءفيهذافثلولما،)3(تيمورلنكقوات

مارديئقله-ةأهلنُرلم:دكلولرمولهمع3البفأرصل،4والمصاطاطيلة

نفوسهمعلىالأهانوأءطينا!عنهمعةوناقدأنناوالمساكينوالمجزةوالضمفاء

لشدةتن!ح!حيلتهولكن.4()الأدعيةلناليضاعفواواةلميأمنو،ودمائ!(

والضةدادالمؤونةماقصوالقلحةحمودأدىوقد.ماردفيفيالمسؤولينيقظة

نأوما.اَمد)5(الى"والتو-اطصارفكالىتيمورلنكاضطهـارالىالبرد

ء!اثم،فأمنهمالأمانأهلهاطلبحققتالهافيوبدأعليهاالحصارفرض

من"حن،؟المدينةبت!ريبوقامممظمموأبادالسيففيمأسلأنلبث

ثمومن،شوالشهرخلال،المنطقةفيالأخرىالمواقعبمضعلىالاستيلاء

محهمسقصحبأ)6(،(م،913=7665)عامالقمدةذينيبلادهالىعاد

(581صالمضية)الدرة،صمريلمابنويثير،05صالمقدورعجالْب"عرلاهابن(1)

دمثقأهاليلدىا)ة-لردوأن،مارديئ!تيهمورلنكباسيلاءدمقوصلتالثائماتأفالى

المنطقةقواعدأممنكقاعدةماردينأميةمدىالىيثيرع!،اطوف3سصيثشديداَكان

الدفاعية.

.702-602صالفيافيالتاربخ(2)

.(21-16699نحطوطة)الجانعقد6الميني،9/534تاريخ،الفراتابن()3

الىهذهتيمورلنكرسالةنقلأنهيذ؟روهو05صالمقدورعجانب،عربثاهابن)4(

وجمدها.؟بنمهاماردينأهالي

دائرة)الهجومهذاخلالمارديئكلاسترلىتيمورلنكأنالىالإشارةنيبوةا!ؤطىه(5)

.(916-6/016المربيةالترجمة،الاطميةالممارف

=ث7129)مضطوطةالصافيالمن!ل،برديتغركطابنعنهونةل،05صعرلاهابن6()
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منأربمةمعسلظانية"مدرةفياعتقلحيث)1(،نيةبوءأالظاهرالمالمث

.12ماردفي)عن؟يةتيرهيةطعليمعليهوضيق،أمرائهكبار

صالظ،5الىصا-بماأرسلحقماردينءنقيمورلنكر!لأنوما

بغيته،كأقيقفيالتتريالهجومإخفاقعنيخبرهمصرفيالمماليكسلطان

ماردين،علىالاستيلاءتمقدأنها)ناسأفواهعلىذلكقبلأشبعتدوكال!

.)3(رسولهءلىوخاعليذلكا)صصلطانفةرح

سلطانهاوبتضحية،-صانةمنبهزتمتع؟اماردفياتطاءتوه!ذا

علىتحافظوأنتيمورلنك5-ومأمامتصمدأنا!اأهـرإتلاصوالظاههـ،

منتذكرساعدةعلىتحصهلأنودون،الجزيرةمدنممظمدوناستقلالها

جمادىفيمصرالىهمانيةمارديئ!ا-بر-ولاتجهوقد.إكاليكاحلة،!ا

8201-1761599)-بر،خدونابن،702-602صرا،ريخ،الغياث،(894-=

،251-151صثرفنامة،البدليسي،2/509الفترحات،دحلانابن،5809-

(452-352صالموصل،ريخ)الصالْغويذكر،1/316وبلغارتزانوقائع،الرمزي

1ص2جز3ًمجلدا)ضرقيةالمكتبة)الههانيءننةلأ 3 t)الىتيمررلنكُعودةلجبأن

هو308و697يءامفيضدهاانتقاميةبأممالوالقيامالجزيرةفيالمجاورةاواقعواماردين

وخلمواعليهتفيرواأنهمعنفضلأتيمورلنكضاها)تويةايةالمابالالتزاماتح!13وفاءعدم

بنطبق!هذاكانواذا.بندادالىعردتهبمدالجلاثريأحمدالسلطانطاء،فيوصارواطاعت

تلتزم!ماردفيانصيث(697)الاولىالمرةفيينطبقلافمإنهسيأتي؟308عامنيماردين

تيمورلنك.تجاهضيهبأيحينذاك

.05عرثاهابن(1)

2/794مخطوطة)الصافيالمنهل،برديتفريابنعنهرنقل،05صعرإصاهافي()2

-894).

.(06/146مخطوصة)اطانعقد،الميني،93781تاريخ،الفراتابن3()
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فخاح،إحتإهـراالسا!انإة،برلمة(م5!13-!797)التاليالماممنالآخرة

تأي!داَصإردين)1(اص،-ا)صإإح)دإك،ت!ةخامأممهوأرصلعليهمذا

.افإهـهـ)12الاساطانماردفيصاحبخطبةأءيدتثمومن

***

أ-فقأنبدماردينلإ-ض،عأخرىوصيليستخدمأنتيمورلنكحاول

عيىىالفاهروجودمنالاستفادةعلىفعمل،بالقوةعليهاالايصلميلاهني

انواتءهـبثاهابئولي!ور.(م3913=وو697)عاممتذلديهاَمحتجز

سنةالظاهـرمكث:يةولصيثا)ةرضهذالترقيقتيمورلتكاتبمها!لتي

بهماعنهو%فةتا)يها)ممبرىالملكةوفدتشم،خبرهأ-ديدريلاممتة،

رضىفيالدخولطابعلىوحرفتهجماعتهبمراسلةلهوحمحت،ضيقمن

منذلكوكان،!!لحتهرطالبةلهناصحةأثالهزاممة،وطاعتهتيمورلنك

فيمشا!ه!فىأنبمدتيمورلنكرجعثم.وب!شا،-تهتيمورلنكم!ند

6913)شحبإنفيمذاقالىممل!تهمنالثسرقيةا؟ثات 5= V@kAم)"

وقيودقيودهةةكوا"وشاطر!دراحوانثمرتامكرامب!)الظاهـرواصتدءكا

ءشرالسابعفيت!يمورلنكءلىودخلذويهحالفظيمغايةوءظموهأءهـائه

وقلف4دهثمهكأ،وأذهباعتتقهوبالا-شام-هذا-،5فتلة،رءفانمن

والثهإنك:لهوف،لاَجهارممهةهلهممااليهواءخذراَمرارو-+فيوقبله

وأضافه،صقهفيصدرسامنهوتحلل،وءليبكركأبيالقدرورفيع،وليّ

.7/504تاريخ.الفراتابن(9)

.(122صمخطوطة)الثمينالجوهر،دقماقابن)3(
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ءط-اهوأءط-اهبم-لأءلآوأ-لمها)ءظإماإلموك-إم4ءلمصو-إح،أيامس-4

برال4وتديتارأ)فومتونبة-الو-مرةةرس"صإؤةذالم!رون،-رليلأ

أءط-إه؟،،رأس"ءلىفيةقولواء..ةواؤ:إنحاصإتو..مزركشةو%لع

وكاق،مفازعف،رةإزء،لانأو،لمد)يةلي-وصةثوركلصخ!ورأوص-كنستأَ

وأرمه"-ةأذربيرإن-دودالىبكرديارأقمىفيالرها،البلادتالمىثهاتهع!

كأتيكونوناله-لاد-الث-كامبم--عأنوِ،وا،ممرالدهاءءنذ)كوكلإ

ولا-اطدمواطراجاليهيهلمون،وجمابمته%دمهجملفيممدودفي،طاءت

الئهأفاه؟!،بإوريهمنكلشضصد-ونييث-أمرهءنإلار!درون

وهذا،ثيءءكرهالىولاتيهولنكالىيحرملةلاهوور"فى،فيء)ظلمه،عليهم

وفيه؟،امةوارعليهوبالايهايؤولفما4فإذا)ظاهركالإ؟رامفيكانوإن

.،)9(مجاور،،وبينبينهالمداوةاقاءوإ،فيهماترى

ويمول-ايتهتحترممونأن،ذلكلقاء،الظاهرءلىفمورلنكاثسط

دعوتهيليوأنوا)صكريةالسياسيةالنوا-يفيوتاصة،عليهأمورهكلفي

ممر،صاحبيطيعلاوأن.باحمهالسكةويفرب12،اطلبه!طمااليهبالقدوم

ويرسلهمارديئدخولهفورالطنبفاالديئءلاءالأميرءلىال!بضبإ)قاهيةوموأن

وأمروودعهلنكتيهورعانقهشمومن.ذلك)13ءلىالظاهرلهفحلف.اليه

هـ-768)-نةرمفانفيالسمةالىا)ضيقمنف!رج،بتشييحهأمراءه

.353-35216شذرات،الممادابنوانظر،51صعر،صاهابن(1)

-2/794)نحطوطةالصافيالمنهل،برديتفريابنعنهونقل،51صعرثاهابن)2(

.53163شذرات،الممادابن،(894

3ا1شذرات،ا)ممادابن(3) 5 r.
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'r ?r i)،،ة-زاد،قبموركلم!انجاث،5با!يرانا-تع-!ث!بريزالىوتوبم

بكرديارالماتوبم"ثمو!ن،ثةهأ--نفيوث-"4وءطاياهإكراء4فيذا5

ا)ت،كماابتهجتقاإمارز"أهاليالط-برهوصلأنوما.أرص-ةية!طريرقعن

!ار!ينأه-،ليو-رج،!ضوالصنءشراطاديالجصةيومائرالبثودتت

ةاإدت!فد-ل،إ)صااحالماكدهrءوليسمرأوعلى،ةهـالالاتكابرهـاوأ

الت:إزلعلىوءزمالماضينوأمواتهوالدهوكأارالديئ-ساممدرسةالىوتو%،

يتركوهاة-موعاص-اصتهما)تاسأنإلا،اطجازالىوالتو-4منصبهءن

تأالطنبفاوبلغ.9(امنصبهفيالهة،ءقررذلكوعند"عليهوتراموا"

ءاممنادرمفيممرالىفهربتيمورلنكالىوإرسالهعايهالقبضيريدا)ظامر

ممهمنوعلىبرقوقالظاهرالسلطانعليهأنممحيث،(م6913-ء!!7)

.الضخه،)2(الروا-بلهمورتب

***

نءعجزالذيالوقتفيالأراتقةإخضاعتيمورلنكاستط،عالأسلوببهذا

فيماردفيفياطعمقاليدالظاههـعيسىوبتسم.القوةباستخدامذاكتحفق

وجهةل!مارةاط،رجيةالهلاقاتامحهت،(م6913=85!7)عامأواخر

تأعليماوكانلتيموركلمثخاضعةغدتفةد.عليهلماكانتتالفةجديدة

يطيعوألاهtomد'دعوتهأميرمايليوأنباحمهالسكةوتضربلهتخطب

نحطوطة)ا)صافيالمنهل،برديتغريابنعنهونثل،2.-95صءرلاهابن)9(

71294-894).

،(232صمخطوطة)اخمين1الجرهر،دتماقابن،9/534تاريخ،اتالنر1،ن(2)

.(21-6/691مخطوطة)ا+انءقد،الميني
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ا)قما!المثواإمما)-كالأرازة،الييخاالوديةا)"لادإتت3اتوبهذامصر)1(صاحب

فيالمما)--كصوا)ونحاوا!أالأرادةة!الاقاواا)ةرنمنيةهـبمااستمرت

ا)ظاهـ-هـيردوىثكأنءنةفلا،الدا-لميةم3وكلرا!باطار-"4سياستهم

الىدؤمه،اةا)ةزغزومنإص،رز،ليإنقاذءهؤلا،مهإوركانوإ!اليكاءععلاقت،

الىهـؤلاءدةع؟،كية-ا-صنفيلنككبوراك-هـ-ينالأيربيينهصاطة

.12ةوتلملو)قالآوفياصةا،:طقةتةزوأتبدا)جمماا)كر؟تةا)ةباْلمعاكصالح

ا)!إهـ-كان،!صيرة!رة!صوىالاتجاهبهذاتستمرلمالأوضاعول!ن

ءمأرأذ،والواضح.اتتريةاطرةالسبعلىالهصيانلإعلان1)فرصخلا!،رترين

ف!رةتلالبهـرتا)قيا)-يئةالظروفبسببورهورلنكيثروطقهولعلى

-،ول4أزعربثإهافيأوفحوقد.الأسرمناتضلمصافي!هورغبتاعتةاله

اطضوعكليخفهع!أنهالىيثيمرمماماردينالىوصولهةور!ة!بهعنالتخازل

لا-يرتارهـ(فيهابقاهاعلىمنصبهعنالتنازلفضلوأنهتيصورلنكًلاغراءات

فيهاقيلوماالمنصب4فدإثرءقدتالتيالأدبب،الندوة:في.امر!مرأويأتمر

صل!،،بزوالوحاشيتهورغبتهتيمورلنكعلىحقد.بمدىإيحاءات،أبياتمن

:طيفوربئالحسنوهوأ-د!انشدلقدصتى

الكبالْرالخافقينفيلهوشاعتظالهالناصواتأمل()قىطفى

الدوائر)3(تدور1ءجمماالباعلىلأنبزوالهةافر-وابفب(زادلقد

/9تارثخ،ا)فراتابن،6/533شذرات،الممادابن،95صءررثاهابن(9)

)2(.ds,New edفماEnc. Isl.3 art Artu

.25صبشاهءرالين(3)
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سبقتا)تنالستوات%لالكبيرةلالباستيتتحكانالظاهرأنويظهر

ولالمال،%لم-"منالتتريةا)ساطةعلىالتمردفي4رغبتىبسببعصهيانه

مارديئأصرأهلوأنهأ-رىجهاتفي!النواتتلكخلالتيمورلنك

،اخرى-ثةدن.ا(،اوتراهامدثامنبهايةملقص،الىيتمرضولموتناساها

=2085)ء!اموفي.ممر)2(فيرقلبرةالخطبةالظاهرأعادثمومن

ء،ردينضدثصديدةإجراءاتاتخاذلتيمورلنكالظروفأ،-ت،(م9136

ك-كفموراستدءيفقد.ا)تتريةا)ساطةتجاهالمترددصاحهثاموةفبسبب

توبيالأص-راءمنعددء!يانبسببوادهةبمضقهلمنالمامذلكفي

لLدا!ةوإ-،قامتحيثماردينالىاومنمأرزنجانالىفتوجه،الأناضول

!ا-بمنطابتيمورلنكأنويظهر.3(وتخريبانهبمنضدهاانتقامية

أولأةاساهلماكان".!ميانا4(بالهفجاهرعديدةمطاليبذلكخلالمارديئ

.،مرة)5(أولإطلاقهعلىندم-الذي-الغادرذلكطاعةمن

!احبهاإ%ضاععلىلاممل،؟اردينطويلفترةالأنشضالتيمورلنكيشاإ

أهداة-4وتنفيذمثا!ولتصفيةبعداليهايمودأنعلىت،درهالذا،و!اديبه

دالمثفيط-اعواست.الإسلاميالحالممنالغربيةا)!ئطايةالجهاتفيالواسه"

وا)ث،ما)صضرىآسيافيالاصلامهةاإدنمنءددعلىيتوليويدمرأنالجولة

شهبانمنالثالثفيعائداَكرثم.حلص-حضمْوملطية3سصناويواس

.63صالسابقإصدرا(9)

.1/513الزهورائعبد،)ياسلينا(2)

.161صعر.خاهابن)3(

الفصل.هذامنادابقةالصةحاتانظر(4)

.691صعربثاهابن()5
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فيفملههابهاوفمل-دصثقمنة،دصأ--إبالى(م308-51014)

تح!طبإثرمركزهقويأنبمد!اردفيالىهناكمن4واقي،الأولىالمرة

ثمو!ن،برامرور!ملدىالرهـ،4قوازو!بت.المماليكلدولةالشماليالجناح

ثموقهءنفبكاأعربةرقيةبرسالةا)ظ،هررستدءيءاردفيالىرسولهأرسل

التةتولا)!!4الىرسهمعو!ا)يهليترأنرالظ،5فابرى،للقائهالثمديد

وسلمك،!هـةآترربرتتجىا!ا--اجفامرةأولذاهآ(قد)كانف!نه،اليه

خاصهكفيكلداط،جردءىلهخادماطبرإرساوا؟تةى،"ا(ا)-لاصةبرّممه

تخوفهمنهاأءورةبفى-ضورهءنلضيمور)ةلمثرواكأف،والخدمايالهداوممه

يلتفتفلم،(م3913هـ=766)امءالأولىالمرةفيفمل؟غدرهمن

-سفيعلىونزل!ار!ينصوبقواقرأسعلىوتةدمذالمثالىتيمورلنكُ

قدالمدشةس!وكان.مارديئلحصاريتهيأأخذحيث،رمضانمنالماثر

تتمتعوالتياطصانةشديدةا)قامةالىوانتةلمواالمديضةا&tفالذلكاسشدوا

الأنهمارالكثيرالواديذيجبل!،منالخلفيةالجهاتفيفيةتموينيةبموارد

من!اعليماطصارتيمورككوشدد.)2(والمراعيالمزارعفيهتنتشروالذي

الدفاعية،إمكانياثافيا)ضفنقاطوادهةمعيتدارسوأ%ذ،جها!اشق

كلتيمورلنكفمول،المجانيقلنصبولاللقض!المكانصواليهايكنوإ

ثةراتلفتح،والفؤوصبالمماول-صونها-وانببمضلثقببمحاولاتالقيام

ممليى،تواستمرت،الةلمهةقلبالىعبرهاالتسربمنقواتهتتمكن.فيها

عدمككفمورأدركولما.نتي!،دونمارمضانمنا)مش!رفيالىوالنةبالهدم

ومبانيها15أصوارو!ديمالمدينةبتخردبقامالحصهارعلىالاسفرارجدوى

.619صالسابقالمصدر(1)

.611صعربثا.ابن(2)
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ومن،11،)أ--ارهاوأساس"وةكآْ،رمانرحا،شجارهاأوقلعوجوامحها

الى(ءتوج!(م10،1=3085)رءض،نمنالمثمريئفيماردفيغادرثم

ورءيز!ميه!نفضرب،اكطةةدلمكفيطهـية-4في،مبثوأخذ،بغداد

.(3)يئردt؟ةملماب"وةملمستفلاثا

قآ)قبيلأميرءغان)!ثلموكوهوالتر؟نصلفائهأحدتيمورلنكترك

المواقعوبضآمدعلىولاهأنبرهد،ماردفيقلمة!!مارعلى(قويند

مناءتبسببالاَ-رهوحابالافالىهذاافطروقد.المنطقةفيالهاورة

المهاجمةالةواتخيوللأطمامال!كافهةإهـاعياو-ودوعدم،جهةمنماردين

)3(.أخرىجهةمن

أنبمدا)قاومةعلىا)!ظي!مةقدرتهاتثبتأنمنمازدينتمكنتوهكذا

تقاومأنواستطاعت،نذاك7الثمرقفيدولةأقوىعلىالمصيانأعلنت

المامذلكتلال-الضخمةبقوا!ميكتسحواأننصحابهتمكلصصاراَ

المتوقعمنوكان.الاصلاميالما!منالوصطىالغربيةالجهاتمعظم-بالذات

المنتمرةالتتريةالجيوشعودةفوراستسلامهاتملنأوالامارةهذهتسقطأن

هنالكانريبولا.(م54101=308)عاممنرمضاننيلحصارها
!

تيمورلنلأانمنها،الحصاربوجهالثباتمنمارديئمكنتعديدةعوامل

-2/794)نحطوطةالصافيالمنهل،برديتغريابنعنهوفةل،791الابقالمصدر(9)

.(66/041طةتطو)نلجااعقد،الميني،(894

2/794الصافيالمنهل،بردكطتضريابنعنهرنقل.لأ81-799صعرلاهانجن2()

،(112صغطوطة)الغياثيالتاريخ4الغياثمنكلباختصاراطادثةوتناول،894-

.266-2،1126الزاهرةالنجوآ،برديتغريابن

.891صعربثاهادنوانظر.(121صنحطوطة)الفهاثيالتاريخ)3(
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اء4ذفإاولذ،اخضاءماءإدةإوادبةدلىالاةوجهادتهدلاس!افي!تثهح،كان

،ا(ر-حمنوكان،5:إكالى!ووتو-"اطصارءلىقوادهاحدتركانلبث

الاصفلام.ءلىمارديئلافطرت،إراطصءلىؤواز،وبكلبنفسهاشرفلو

ا)--ركات--هـاءمن؟ارديئاد-ط-،بالمناطقلحقالذياطرابانومنها

،الطصامءلىاطصول!نعماناليلموكاةرنواتيمكللم،ا،-تمرةالمس!كرية

كانتصا،نكرلا؟.الاذصحابالىافطرولذا،لخي!ولهاولقواتهصواء

ءدمءلىساعدت!اتموي!-1114اردوءوط--!ية4حصازصنديئمارتلمةبهتتتع

ءلىتمرسواقدكانوااتة-ةالأرانءنةفلأ،طويلةقرونأمنهاالغزاةتمكين

هـ-ناييةصابةخبراتمن؟بلم!ودةبمالها،:اسبةالاجراءاتواتخاذالدفاع

تبدأانقهل4القلهالىبسرعةرنحبونالمدينةسكانوجدناوهكذا،الهال

.اطصارككتيمورقوات

،؟بالامارةإلفةاَمراراةالحققدكاناطصارهذافإنصبقماكلورغم

عماترلموكقراتركبىقد،ا)قلمةالا4مضبلممو!مارديئبمدينةالدمارالحق

!و،سكانم،)13!نكبيروغادرهاعدد.)2(خرابالىتحولتوقدالمنطقة

وممرا!ا،رها15ازدتسضميداوالموةهذهكهو!امنتنهضانماردينفتطع

ذلكبمدلتتر،الاهارةذه5بهايتحتهاسلاب،قوةهناكت!نلم4وازضامة

تلةواقدكانواالمماليكانذلك.ا)-ابقفيتفحلكانتوالبناء؟الاممارالى

يميدواانممهاتطيموالماغمامافيككتيمورقبلمنحاحمةقويةضربات

وابزيرةال!ثامفيوتصو!(،الاسلاميةالةوىمعالخارجيةءلاقاثمت!نظيم

.الاسلابةافهةالجفرالمراجعفي(ماردين)مادةوانظر.611صلاهعرابن(1)

،(112صمرطوطة)الفياثيالتاريخ(2)

.(894-294/!نحطوط،)الصافيالمنلا،برديتةركاابن(3)
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فىاللتزالأ!حمىانحاالمةاانويظهر.عديدةسنواتطيلة،والايماضول

و!تلكالمماليكاوتيمورلنكمنايااستفزازعدمالفترتاطياها

عاميفيالطرفينيخاجرتا)قيالمفاوضاتنيالوسيطدوريتخذوننجدم

.()9(م2014=5085)و(م1014=ء408)

منمسترةهرمماتالىعمةوطماع!بقتالتيالسنواتطيلأماردينتعرضت

اعت-إدا)ماالأبيضاطروفقبيلةوبخاصة،المنطقةفيالتر؟نيةالقباثل!ل

الزرعهـ)يرهـىماردفيأطراتالىسنةكلادجأءعمانايككقرازصها

الىالل!وءوعدممصانمتهالىعيسىالظاهراضطروقد.،و؟فيبويخز

عمامتيمورلنكحصىارإثرودمارخرابءنماردينلحقمابسبب)3(قتاله

فيالمماليكحمايةالىاللبوءإم!،نعدمعنفضلأ،(م30581024-)

ومن،تيمورلنكمنتلقوهاالتيالفربةإثرضحفمنأصابهممابسببالشام

اليلوكقراي!فانتيمرراةكلدىالتو-لالىمضطراَنفسهالظاهروجدثم

تأإلاماردفيمهاجمةعنالتوقفعثمانحليفهمنهذاةطلب،عنهعمان

ءغانأوبفوقد.)4(غاراتهعلىواستمرتيمورلنكلأمريستجبلمالأضير

.432-17032الاعثىسبح.القلقثندي(1)

أحدأبوهكان.-طدربكابنهوايدركوقرا.!023صمخطوطة)الغياثيالتاريخ(2)

منالاستيلاهوككنممهوحارب-يمورلنكالىهذاابنهانتمىرذد،صاردينملركصاثيةأمراء

اطروفدولةمزسىلمركااةرويمتبرعليها.تيمررلنكفأةرهمنهاالقريبةوبمضالموأقع6مدكل

رخوالتإر(21373مضطوطة)الصافيالمنهل،برديتغرممطابئانظر:(قوينلرق6)الأبيض

.181صعربثاهوابن.(r!1-193صمخطوطة)الغياثي

.(2/794مخطوطة)الصانيالمهل،برديتنريابن(3)

الصفحة.ننس،السابقالمصدر()4
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اطرابونثصرإضطفهاعلىساعد؟وتحصينهامارديئإعارإعادةهذهبهجماته

يوصمفقراباك،ليكنوالدفاعيةمقوما!اكلفقدانالىأدىمماربوعهاني

.قصيرةفترةبعدإسقاطهامنالأسودالخروفدولةأمير

نأورأى،ماردينعلىعمانايلوكقراهجماتلإيقافجهدهالظاهرعل

،ءغانمطامعفدللمملقويأميرمعالترالفهيذلكلتحقيقوسيلةخير

لائبعوضبئالأميرمعالترالففيمناسبةفرصةووجد

سلطانأفينف(!ث،و))عامالذ!موو!المماليك

ويخابينهالاتة-اقتموقك.الشاممنواسمةأنحاءفيلهوتطب،حلب

الحجةذيفي2مدالىقوا!مارأسعلىفتوجها،عثمانقتالعلىعيسى1اظاهر

وانتصربقواتهعمانلهمافتصدى،منهلاسشدادها(م6014=8085)صنة

وتشتتوا)ظ،هـر،%لحمقتلعنالممركةأسفوتو،قصيرقتالبمدعليهما

عليهالمماليكألب،جممعس!ىالظاهرتحالفأنريبولا،9(قوا!ماا

وبهذا،)2(بالمماليكعلاقا!التوثيقا؟زيرةافيالتر؟نيةللقبائلالمجالوأعطى

ءصيرها.أماملوجهوجهأوحدهانةفوغدتماردينعزلةازدادت

بئأحمدالدينشهابالصمالحالملكأخيهابئالظاهربمدمارديئحمتولى

اا!ا!الىادىمماالامارةعلىهجماتهفيالموكاقرااستمربيأ،إصكندر

)lrتمام.

،9/903الزهوربدائع")ياسابنوانظر،894-2/794السابقالمصدر(1)

.216صبيروتأريخ،مجييبنصالح،352

0'8المخطر!لالقسم)السلوك،يزيراةاانظر(2) / 1 I)،

المثوروالض!م(894-3/794(افطرطالضمم)الصافيالمنهل،بردكاتفريابن)3(

11122-232،

(.Enc. Isl. art. Artukids, (New ed
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الحروفدولةأمير،ليرصفةراءزم(م9001-8135)عاموفي

والموصلإرر-لوذر،ب-،نأزذاكآتثلكازت1)ترا،(دراةورةلمو)الأ-و!

الىلضهـماءإولةفيب!رديارالىا)تو-"ءلى،الههـاقأفإءوبمضوتجار

!اردينالىؤ-و!،إ-لمث)9(اإكاصعتحا)ة!هفر!ةصنمتةيداَ،إمارته

الأحْير،ءنهـزيمةسمْرأةينالطراكنقتالو%هـىءثهانيلوكااليةرالتةىالمثوهنا

،الدؤإء-4طإد-ثا%لةةدتقدكاذتالتيماردفييوسفقرا-إصرثمومن

ة--هـاءطابيو!ىفقرا"مقاوصءنءاجزأنها)صالحالملكأدركوإذ

ؤهـاأرنة!ؤطبأنإصالحاءلىءإرديئحايفةوءهـضت،-!ء4معمفاوضات

اإو!ل)2(يرصف!رايمنر"أنلقاهلذلكس3ماردينءنمالهيدإزلوأنيوصف

منرأسآلافوءشصرةفرسرأ)فريف!اراَلافكأمرةلهيدفعوأن

و5ط3فةبايوصفاةرعلىوءهـزسهاوطالثمرهذها)صالحفاستسحسن،ا13الفنم

.4(االمو!لالىوأرسلبص،حبماابنتهوزوجماردينتسمثموصن،الاخر

التيالبلادفيتيهورلنكفملهءط،مارديند-ولهلدى،يوسفقرافمل

ة-لمواالأرتةىِالبيتبةإيامن؟بيراَءدداَأنالمرجحومن.عليها)5(اصتولى

ثواهدوأن،درستالأرزقية4اطضارراالممامناَكثيروأن،ذلكخلال

-ديدةتر؟ذيةقبلمةقبضةفيأصْ!ت،الأراتقة-ماةمنونصفقرونثلاثة

هناكحمأأصةيالموكلالصالحدخولمنبومأططأردوبد.اطضارةعلى

،أ139108المخطوطالةصملر)هـ)011يزيالمقر(9)

.(923-023صمخطوطة)ال!-اثي1)باربج2()

.(92312ا،لموراسقسم)ا)صاني!لالمت،بردمماتضريابن)3(

.(923-023صمخثلوطة)الضياثي1)ةاريخ(4)

.31122المأثورالقم،الصافيل311،برديدتريإنا(5)
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وةجماالمتدفو،(2)!لو!ل!امنسفيواةر-رتممألادوأبرترأتلمة،(1)اتكلو

اطهـوفولة9ضينما)-دينإهـارةوءدت،للأرازةةسى-إلهيزةوذ2خرعلى

ءلى-:لاز-"باَلي!لمصعما)ثامفيإ-كاإمماال!يوسفةراأر-لوةد.الأسود)3(

.(4>لمودوا)5ا،ودةصنإ!رؤينالي!نإ،ا)هـشامالىاةو-"اذ-"ءلم!4وأذ،ماردين

ءكماتارلموكاةرءإدأإذ،يلاَطويرلىفاةربيدتبق-!لمل!نو

فيهاأنابهالذيناءهـراإدءوحا،م،ز*يبؤهـص"كل-تفلآ،وهاجمهاعليهاال!رة

=5813)ء-،مفيءيى!،الاستيلاهءنا،لموكقراوتمكن،يرسفقرا

.(()ْم0141

يدءلىاكمإمارآخروسقطت،الأرازة،الأمراءآخرعلىقضيوه!ذا

قروناكلاثةعلىيزيدماصكتأند"،6(التر؟نامنجنسهممنمْوات

المةيل)برديتغريابنويذ؟ر.(932-032صا!طوط")ا)تاثيالتاريخ(1)

وأن،اإوصلإ)!حالحدخولمنفةطأيامثلاثةدر-دثذلكُأن(21122المنشور،الصافي

1Aعامتمذ)كوأن،الأخرىي5توفيتزوجف Nريخه.فيالفياثأورد؟298و)يى،

،الاحداثهذهتة،!هـل!اطلاء،بسبب،دأكثريمدالفبإثأوردهماأنريبولا

.(92122إلشوراالقسم)إ!حافياالمنهل،برديتضرممطابن(3)

31المضطرط1)ةصم)ك1)-لمر4يزيالمقروانظر.043-1/932الابق1)صدر(3)

تمصاردين!1)تر؟نات.لا،بأنالقولفي(6129ال!ءخةالدرر)حجرابنويخطىه.(9108

او!لا،ريخ)ا)صرييخطىء؟،النةتاكفيءيسى"ظاهرصاحبهاقتلبمد908.5آعا

13Aعامكانيوصفاةرظهورأولأنفي(96ص A.ا-خلااينبيناقالهر)المزاويأما

2713-2 A)الفزةذه5لتوار-ختمحيصهعدمفيفيخطى.

.(13,108افطرطالقسم)السلوك،المقريزي(4)

.66صإو-لا،ر،خ،ري1)40،('13-033صتطوطة)الفياثيالتاريخ(5)

وفاطر)بواؤوروا)ةر(الابرهـ!وفاطر)قوت-لمرق61إكلارتينثوءبمثأنانظر(6)

بيناقر1)542،5-231،942-822صبالمزرخينفالتهر،الفزاوي،(الأسود

المهارفودوائر،021-819ا!4الجرالمماليكدولة،طرخان،اثالثاالجرء،اصتلالين

مية.الاسلا
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دائمأتصمديجحلهاالذيوكان.مستمرةوهجماتشقلأتطارخلالهاتعرضت

إليهاتركنكبيرةقوةو-ودءنففه،،دفاعيةإم!نياتمنبهتتمهـيزما

بحببطقهاالذيالاثاكولكن،وا!جماتالأخطارإزاء-اتثافيوتد%ل

وبمتالتيوالفربات،التر؟نية،ئلوالفتيمورلنكقبلمنالمستمرةالهجمات

عةوطفيالأساصيةالمواص-ككانتتيمورلنكيدعلىالثامفيالمماليكالى

،العسكريالفليانمنخفمفي،هنهكةضحيفة،وحدهاتركتإذ،الإمارة

المنطقة،فيظهرتفتيةجديدةكر؟ت"قوىيدمم!مصيرصمالتجابه

.مناكنفوذهاتبسطأنوأتباعهتيمورلنكمعتحالةثابفضلواستطاعت

393
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تمهيد:-

وذ،والثقافيةوالاجتماعيةوالا!صاديةالاداريةالتنظماتموضوعإن

هـت.أنإذ،اطارجيةوعلاقاثاالأرتقيةالاماراتبسياصاتوثيقةعلاقة

توجيهفيالأراتقةعليهااسثندالتيالقاعدة'ماصدالى،كانتالتتظإت

فمن.افي!اورةوالاماراتالدولهعالملاقاتو)نشاءالتوسعنحونشاطهم

لامارتهالداخليالوضععلىالسيطرةمنالأميريتمكنالتنظماتهذهطريق

والبشريةالاقتصاديةالوسائلاستغلالمنيمكنهمميننظاموفقوتسييره

منيمكنه،؟ا،خرينمععلاقاتوتحديدإمارتهتوسيعأجلمنواطربية

شئنيوالضموالتقدمنحوب!مارتهوالسيرالدايخةالفوضىعلىالقضاه

.الهالات

عنالمصادروافصادعنهالموماثالمهقلةكل،النظامبحثفإنوهكذا

استندتالذيالدافيالأساصلتوضيحضروري،صولهاتفاصيلإيرادمحاولة

القسمتشكلوالتي،والعسكريةالنسياسية،الحارجيةالأراتقةعلاقاتاليه

الرصالة.هذهمنالأكبر

تحسينمنوتمكنوا،الداخليةأوضاعهمتنظيمصاولواالأراعةأنويظهر
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النظممنكثيراَاقتبسواأ!م،؟السابقةالفترةفيالمنطقةفيالسائدةالنظم

واأقا!الأراتقةأنفلهيتيرضنا!لينلمشكلولكل.عاءر!مالتي

%دردا3َإنث،ءااءكاهـةباأنثؤوهاأنهمأم3سارقجهازأنقاضعلىتتظيها!م

بادظم،المتملقةالنواحيكلالمصادرتأكيدعدمهوالمشكلةهذهوهصدر

ليس،الأولىبالدرجةواطروبةالسياسهالملاقاتكلالتأكيدالىوانمرافها

الاشاراتتضيعوهكذا،عامةبصورةوإتا،بكرلدياربالنسبةفهط

والمسكرية.السياسيةالتفاصلمنخفمفيالنظمعنالهدودة

عددالىالاضصارةتجدر،الأرتقيةللنظمالأصاصيةالممالمعنمورةولاعطاه

(هها:الاعتباراتمن

ديارفيوالاف!ماديةالإداريةالتنظماتمنعددالىإشاراتهنالك-ا

نأالىيشيرمما،مبايثرةالأرتةيةالإماراتت!وفيسبةتالتيالفترةنيبكر

النضجمنبمالاباسمرحلة-الف!ةؤلمكفي-بلفتقدكانتالمنطقة

الأراتقة،لدىءهـفتالتيبتلكالتنظإتهذهوبمقارنة.والاقتصاديالاداري

.الهالهذافياستحدثوهماومدىسبقمعنهؤلاهأخذهمامدىيتضح

والاقتصاديةالاداريةوالأمورالتنظماتبمضعنالمصادرمكوتإن-2

منبل،و-ودهاعدميمنيلا،التاريخمنممينةفتراتفي...والاجتماعية

الأهورأملتقدواطربيةالسياسيةالقضاياعلىبتركيزها،المصادرأنالمحتمل

هيتلك،اطضار!(ا!النيهامةحقيقةالىالاثمارةتجدروهـا.اطضارية

وسعوط7ضرعهدالىعهدمنوالانتقال،صربيأوسياصيتحولصدوثأن

وقيمامقاطبةالقديمةسقو!التنظماتيمنيلا،م!!م7خرينوقيامالأمزاء

انسكب"استمراريناقضذلدُأقإذ،بسابقتهالهاعلاقةلاجديدةأخرى

893

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.الر-اتههـت-دوثبعد(جمافيةالو)ؤهـاطيوالبيروظاميوالتالا%غاءي

يبر-"رص-!!االه3،،لأساسهاخطوطهافي،التةظجماتبرأنالةولمناَإذبدةلا

إ!ة-،راالموظفين)طهـة،ء"بالفخاصةوبرصورة،الانقلاباتتلكإثركبير

والتماص!كالةظاماريةمراسةفيهاص-(اَدوريلمبوزالذيئالثانويينوادؤولين

ةدبمدونظمأ!ؤساتا،فمو!اتقةالأربأنالقول؟حنومكذا.الإداري

بهضبإ-هـاءهؤلاءكتةىوا،اَمو!ودكانبرمضثاإندل،المنطقةعلىبالمرة

اصرةالمهالدولءنتبسةمةجدليدةنظه(إد%،لهمعنفضلآ'علي!االتمديلات

والم!اليك.والأيوبيينكاللا-قة

زدنيةفتراتفيةاءتبل،واحدةدفمةالأرزقيةالإماراتتقم-إ3

وأخةبمدبدأتالإماراتذه5من!ًإنبل،فحسبهذاوليس،متباينة

ثير،وهذا.إليماجديدةأماكن!ضمبالتدريجتعوأ-ذتواحدحصن

الإماراتقيامإثرأساسيئييرحدوثعدمالى،وحضاريةسياش"لأحيةمن

ثء4باقتباس،الأحيانمنكثيرفي،الأراتقةقيامإؤكدامنوإن،الأرتقية

ازة-،للأرالدا-لينظيما)ةأنالى(كاهين)وي!ثير.صى،دقأمو-وداَلماكان،م

شامآدراسةلي-خ!ة،نلابحيثالأصالةتنةصثاكانتءامةبصورةوحضار!م

منبمشءاَ،%هـزكرتءدافما،دئلكانتالأررفةاراتةالام.!ماخاصة

اتقةالأرحكلثاا)قيا،ناطقنوإ،لامبةالإسالفتوحاتعهدمنذالإسلاميالمالم

،سابة،ب!،ي!ملكانا)تنا)قوانينوفيفسا-كاناذةسقبلمنتحماستمرت

كانتأ!ىواءخاصةاتءيزأياتقةالأرحملنظامكانإذافماكاهينويفاءل

قدكاذت،والثاموالمراقإيرانأنعنةض،هذا.أصيك)91غيرأمأ!قي

(1).131.art. Artukids, New edص!ولح
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وأكبيرحدالى،التاريخب"المرحلةهذهفي،فيتيشير-؟جميمأقأدرت

إزصماءمناليهلجؤواوماائتصاديةوحربيةنظممنالسلا-ة"أنثأهبما!ةير

للسلا-ق!ةالحضاريةالمؤثراتهـذهالىالقاقشنديأثاروقد.المدارسااا

تإبحيث،المذكورةالمنطقةألمحاءنحتلففيعنهاتفرعتالتيوالأ،بكيات

فيهؤلاهمن!هاتستمدإنمائهاكانت!قامتا)جماوالاماراتالدولأم

الذكه-التر؟نيالمفمردخولأنإلىفيثيركاهينويهود.ا12الأحيانمحظم

ا)ةطرتاليىإتكلتأثيرأيلهي!نلمب!وديارالى-الأراتقةاليهينتمي

ومناجمالحيواناتولربيةالزراعةعلىقاثمةكانتالتن،وريةالتةاالاقتصادية

نأالىبدور.يشيروهذا.)3(والأناضولالمراقمعوالتجارة!والنحا،الحديد

ماعلىاعتمدتوإنما،مبتكرةت!ن!الأرتف،النظماصياأممنلماصية

الأرتةيةللحضارةالأصلمةالمربيةالسمةأنعنفضلأهذا.قبلمنسائداَكان

ل!يالذيالمربيالشعرفيمتمثلةبكرديارفيكبيرةم!نةتحضلاعتمرت

وأمخرجتمالذيئاءالصمرمنال!كبيرالمددوفي،اقضةالأرلدىاجأرو

اتقة.الأرءثدفيبكردياراتقبلتم

لد!مدراصةكلأنوهي،السابقةالاعتباراتعنتتمخضنتيجةثمة-4

خماأخذتالتيوالاماراتالدولأو،السلجوقيةالدولةالتزمتهاالتي

الأرتقية،لكظمالأساسيةالممالمكلذا-"الوقتفيفوءاَتلقي،كالأيوبيين)4(

مدت،فثملت،الأحيانبمضفي،امتدتالأرتقيةالإماراتوأنخا!،

1()033..L.Egypte Arabe, P

.،/هالاعثىصبح2()

)3(.Enc.Isl. art Artukids, New ed

.4/5الاْعشىصبح"القلقثندي(4)

..؟

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بها.ا.ليط"وا!اواقعكحلبسل!وقيطابعذاتكانتوءواقع

.وا)واةعالمدنمنعدداَمنهاكلنهتإماراتثلاثالأراتقةشكل-5

فماالإهـاراتتلكنظمفيالثانويةالا%تلافاتبمضوجودمنالرغموكلى

جميمأتت!ئمابهأ!اإلا،ع!صدةمنهاإمارةكلمدنبنظميتحلقفماأوبينها

والاجتماعيةالاقتصاديةحيا!اوطبيمةموظفيهاوكبارالأساسيةخطوطهاني

المدنيةوالوحداتالاماراتمذهونظمحضارةبحثش-يءولذا.والثقافية

تجزئة.دونكاملةكوصدة

نظممنسالْداَكانماحولالاثماراتمنعدداَالمؤرخينبمضأورد-6

بكر،ديارفيالأرتةيةالإماراتأولىظهورورافقتسبقتالتيالسنواتفي

-099=0384785-)الكرديةالمروانيةالإمارةتحمكانتصيث

اعتمدهاالتيالأصسعلىضوءاَيلقيمما،السلاجقةالأمراءوبمض()9(،ام850

فيالفارقيأوردهاا)قِاالرواياتاستعراضمنويتضح.تتظإ!مفيالأراتقة

الفترةت-لالبلفتقدبكركانتديارأن،شدادافيعنهونقلهاا!الهذا

منعددفيماوظهر،الاداريةنظمهافيالنمومنبهابأسلادرجةالمذكورة

ضاهكالةالادارةشؤونبتسييرومونيةأصحا!اكانالتنوالمناصبالأ-مزة

)5(الوقفهـلىوالنظر)4(والحسبة31(والخطابة)12القضاءونيابة

قيرالفا(9)

كأطو)قلأملاا

(T)قيرالفا

قيرالفا(3)

قيرالفا(4)

99طةمخطو)

قيرالفا(5)

،صدادابنعنهولْةل،842-742ص!المنصورالقم)آمدتاريخ،

.(ب-996طة

.973'267-991،266-791ص7مدتاريخ،

.62!-266ص6مدتاريخ،

الاْعلاق،شدادابن،672-742،662-442صآمدتاريخ،

6).

.991-791ص1مدتاريخ،
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6(الب!اومحافظة)5(ابةالحبو(U)والولاية)3(والوزارةوالاستيفاء)2(1()والديوان

وال!فوالأقساطوالأعث،رإؤنا"الفرائبمنوهنالك.)!(الضربودار

السيا!يالمجالينفيالقضاةيلمبهكانارزياالهامالدوريتضح؟،واطراج)8(

المناصبفالهمنيدورهاتلهبالسياسيةالظروفكانتصيثوالممراني

فيالة!اةتدخلوقد.طويلأدنصبفييستقر"حد!يكنإلذا،اقضانيةا

واصعةبصلاحيات،كذلد،يتمتعا!تسبوكان.وعزله!)91الح!متصيين

أصيانأيقومكان،؟الأماليعلىوالرسومالضرائبفرضفييسهمف!ن

وقد،البلادفياالحاالساطةيمثلف!نالوزيرأما.(\)ْالمدينةأموربتولي

ود-اةإثركدا)5وليؤنص.بثهلتواسهة!لا-ياتكأيرةأصياقفيفوض

الوزراءلبهضأ،ح!اوالماليةالممرانيةالنواحيعلىاتوالاشر،صلفه

صلاحيةمنوبلغ،الالأصووابتزازالمصادراتطريقعنالثروةعلىاطصول

مخطوطة)قالأء!،ثدادابن،284-283صاَمدتاريخ،النارقي)9(

.(ب101-6

.ب-1016ضدادابن،482-832صآمدتاريخ،الفارقي!2)

،237،927:24-.0،02236-99لأص7مدتاريخ،الفارقي)3( v -TL،

.996،ب79ضدادابن

،آ996،909ثدارابنSTAN-742،762،128-442صالفارقي(4)

.2!1صالنارقي(5)

.(ا67َمخطوطة)ثدادابن،023/232صالابقرإمLا()6

.572-472ص1)ةارقي(7)

.797شدادابن،527-237،427-236صالسابقإمدرا)8(

002،2.47-9!7صالفارقي)9( - 244، Irv - try، 232 - tr،

.ب-1096،ب-16..،967،ب-797شدادابن،28،-662

.267،266-266صالنارقي(01)
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،"الأموبرجميع"-كى511ْ-وزيرهالىردّكل-اؤإرة!ز،-ح،مأحدأنالوزراء

لهبداالذيالواليأ!-"منحدّا)صلا-ياتب!ذهقيه-"4الوزيرأنويظر

يغيبالوزيركانالتي!اطالأتفيإلااللمم،البدثؤونتسهيرفييذكردور

.(1اظ-فتهتثةهـووأ،خلالها

ة!نالموظمحف-لمفبينالإدارد!ةالملاقاتطبيهةنفلأالآالرواياتفددولم

ي!نلمالسالانةالوظاؤفمنءدداَأنالىهناالإشارةوتجدر.دقيقبث!ل

.كأيرةأحيانفيعنهللاستفناءممرضأكانبلم!بتأ

اَتأثراسيابةااظروفبا"لكطةانيوأ)!موالاقتصهإدياكةدمتأثروقد

كانمنفن!م،غتلفةأصاليبواتباءثمعليهاالح!كاماختلافبسببكبيراَ

م!ومنم،الإممار)2(فيوالتو-عالمجحفةالفرائببإسةاطالاصلاحعلىيممل

منعدداضطومماالضرائبوزيادةوالتنكللالبطشأساليبيتبعكانمن

.13ا؟لاءاالىالأمالي

انيمرالهوالإداريالتقدممنكبيرةدرجةباةتاكطقةبأنالةولويمكن

انصرفحيثبرحهـ،ديارفي4المروانبالامارةحمأواخرفيوالاقتصادي

حق،الامأرة-لمكسقطتأنماول!ن.(والإممار)ثالإ!لاحالىصكامها

الأمراءوطمعالح!كامتتاوبهاصيث،والأطماعللفذعرضةبكرديارغدت

Y?،742-42؟،23!-002،236-999مر،الةارقي(11 A 1 d V Y-

.ب-9016،آ99،ب79شدادابن"282

.ب79شدادابن،527-237،427-002،236-991صالفارقي(2)

.992شدادابن،702-24ثمىالنارقي)3(

.ب-391شدادابن402I-002،302-991صارقيالة(ث)

304http://www.al-maktabeh.com



بلإْفقطليس،!دعند"!لأالأرتقيالبلاطدا-لالمؤاءهـاتوكانت

.11)نفثمأالأمراءر!نرل،اطايثيةرجالكباروالأمراء

سقمان،الدفيقطبع!دفيإلااطمفيالوراثةقاءدةعنالأرارقةيثذو!

.إياز!دءىلهعلموكالىا)"مدبرلايةع!دإنه!يث،كيفاو-صن7مدأمير

مملوكهرمدهاطعتسنم،(م0029هـ=795)ءإمالدينطبتوفيوعندء!

بنعودالدفيناءس)الدينقطبشقيقبحدهـاتمكن,tJأيافيهواستمرإياز

..واءخقل)2(ءلميهالقبضألقىثمومن،منهالحمانتزاعمن(عد

صتغلينفي!-اتدر-واةةدالأراتقة-ممام-ااتخذهالتيالألقابأما

،3()الملوكثمالأص-راءباسمالبدءفيفموا،كمالمحيطةالسياصيةالظروف

،(م،012هـ=6عاأر!!ثسلانأر،منفتلقتأول

مماليكهيدكلماردينأميرأرتقاكدورالملكاغتيلهـ(637وقيل)636عامفي(9)"

اينهدفعكا،الأخيرواعضةإلايلغازياصميد1الملكابنهوبينبينهحدثالذىاطلاتبسبب

حئاطمفيادميداصتقرأنوما.أب،عنوالافراججدهلاغتيالالمؤامرةهذهتدبيرهالى

ابنانظر.الأمرلااتةامثمومن،بوذهكلاَخطريثكلكانحيثأخرتةأكبرباعتقالآقا

شداد،ابن،!1803ة2مر،الجوزيبنسبط،719-611صالجاممةاطوادث،الفوطي

0Tب349نحطوطة)الأعلاق 9 r).19عاموفيvايلغازي،المنصورالملكتوفي.ه

وأنههتهمنيصلمكافلماالصالحالدينكسأخيهلاغتيالبمحاولةالعادلالملكع!دهوليفقام

ماثمالصالحبهايتبتعكان"قيالكبيرةلل!،نةذلكفيالامراءكبارفحارضه،ت،بالملكأحق

الصالح.أخيهالىالملكفانتقلالامراء،أحمديدْ!عمانهويقال،أيامبمدتوفيأنالحادللبث

.712-61392الدرر،حجرابن،242-9/142الدرركنزءالدوا!اركط:انظر

.9/53افتصرالجامع،الاء!ابن(2)

(r)الاصرةرباصتف!بيماالفرعيينالولاةكلطلق،السلجوقيالممرني،الملكلقبغدا

.(659ع!نة42عدد،26صبغدادمجلأ)السلطانبلقبالحصلجوقية
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ءلميها،فاصتولى،الماءةأوضاعهاتدهوراردىأممااهـ،وهر!صاءثافيا!ور

-والي-الا-نوالى،أهل!افتةروا،واطرابوابورائظلمأالفارقيذكر؟

نظام"يامفيءلميهكانتماءنرعشرالىكرجع!-ا)-ادسا)قرنتب!ف

لديارالى!قتصاديالوضعءن!قارنة!ورةيمطيوهـذا.1"،()المرواني)الدفي

.حكهم)2(مطلعوفيالأرادقةتبيلبكر

الارتقطاالإدارة

فالأفي،الوراثنالأساسعلى-إثمأالأرتةيةالإماراتفيالحكمنظامكان

وريثو%وديهدمحالةفيالأخالىالسلطةتذتقلوأصيانأ،افىمفيأباهيمقب

نأيحدثكانمىاكثيراَولكن.13ا)كافيةابا،وهلاتالابنتمتععدمأو

لبمضأ،حالذيهووهذا،طةلأولوكان-قمااطمعلىأباهيخلفْالوريث

)14هواموفقألأطفالالأمراءوتو%يه،الفهليباطمالاستئثاراطاشيةأفراد

.(ب-ا39َتطوطة)قالأعلا،ادشدابن،402-302ص1مدتاريخ،1)فارقي(1)

.الفصلمنيليماانظر(2)

.4الأراتةح!مجدولانظر)،(

(4);J41-0585)عامإيلضازىأب"بمداطمأرسلانيولقالدبئ!سام 1 Aم)

لزلؤ.يدعى6خرو،لمركموباطعواضاثرأبيهمملودابقشاالديئنظامبتربيتهفقامطفلاوكان

منهأصفرأخلهوكان،(م9699-5955)عامالولدتوفيانالى؟ذلكالأمرفيلوا

لكظاموالحم،الا.مإلامنهله،وليسالحمفيأخيهم!نالبةشفب!أرصلانالدبنقطبهو

ذلككلوواطأنهرذهامنللتخلصالفرصيتحينأ-تأنلبثماالديئقطبولكن.،رلؤلؤ

وإخراج،(م4021-ء906)عاماغتيالهمامنتمكنثمومنوالمماليكُالأمراءمنجماعة

انظر.فم!بثمملاطعآ413ممارسمنتمكنوبذالمث،انصارهرتزيزء،ردينمندناوثيه

الأعلاق،سْدادابن،238-938نحتصر،المبرىابن،99/702الكامل،الأئيرابن

.(ب01"مخوطة)
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لقببعدثذالأرادضةحكاماتخذثم.!ور)1(الم!صيثصفالملك

712)عاماكوفىاكصورالديئنجمهوبذلكمنهمتلكلبمنأولالسلطنة

و!سة-!ذلككلواستمروا،215(بحدصنبناؤهأثم،(م1312هـ-

تمسكهممنإ"نعذلكُولكن،(مهـ=8139014)عامماردفيإمارة

.)13عيسىالدفيمجدالظاه-كالملكالأخيرةا)فترةفبوخاصةالملكبلقب

الديننجمالمنصور)مفلالأملياحمهمالىنمتينإضافةعادثممنوكان

منالأيوبيينذلكاقتبواأ!مالمرجحومن،(عليالدفيعلاءوالعادل)يلغازي

.(4والمماليكا

وأنه،الأرتقرالأميربيدكانتالحمفيالرئيسيةالسلطةأنريبولا

تلكوأهـهـاءوملوكسلاطينبهايفتعكانالتيالصلاحياتبنفسيتمتعكان

الحلياوالقياوة،والأجنادا%مراءومكافأة،الاقطاعاتكنح:الفترة

المظلما!فيوالنظر،وتأديبهموعزلهمالدولةموظةيكباروتميين،الجيش

.)15.الامارةسيامةوتحديد،الأهاليمناطاجاتذويبعضومقابلةأصيانأ

الاداري،زالجمعاتقعلىتقعفكانتوالأعالالاضتصاصاتبقيةأء،

والمالية.والعسكليةالاداريةالإمارةثؤونبكسييرالمكلف

.(ث2/69افطو!القم)الصانيالمنهل،!برديتغركطابن(1)

العم)الصافيالمنل،برديتفرىابن2،4/3160طالاعشىصبح،القلفندي2()

.3،11122حاشية(المثور

.01صالزاهرالروطى4العيني)3(

اللاجقةلدىالالقابانلثارعنوانظر.2،5/488طالأعشىصبحهالقلقثندكي(4)

.(659سنة42عدد285-42صبغدادمجلة)أعقبوموالذين

.629-016صالبحريةالمماليك،صسنابراهععلى:انظر(5)

604

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يتمتعوكان،الأراتفةلدىالاداريازالجمرأسعلىالوزيريةف

فييئ!أثرا!ةةالأركانوربما،ح!!ممنالأولىالمهودفيراسهةبصلاحيات

جميععلىالإشراف-قاوزيربطيكانالذيالحملجوقيبالنف،مذلك

.ذكرهالىالرواياترتطرقوزيروأول.)1(الدولةؤبالمهمةوالمرافقالدواوين

الكرجلقتالأردينيةالىتوجههلدىإيلفازيرافقالذيعبدونبنتمامأبوهو

الةترةهذهفيالوزيراسمورودودصيم.()2(م0112هـ-514)عام

توردثمالسياصيةحياثمفصرمنذالوزراءاتخذواالأراتقةأنإلىالمبكرة

عامتمر،شالدفي-ساماستوزرهالذيالملكعبداسم،ذلكبمد،الروايات

5)عامحتىمنصبهفي5!ذااستمروقدf(م،112-ءه8؟) Dry-

كالشحنةالموظفينكلباربضبتعييندةوموكان.توفيصيث،(م

المس!ؤولينا14؟باربمضبمصادرةقام؟،الوقفكلوالمثمرف()3(،الهافظ)

اهـ،موفي.بهايتمغالأرتةقيالوزيركانالتيالصلاحياتسمةالىيثيممما

)5(العراقمن-بشيقادمأبئعدبئ!بثصيماردينالىوصل(5285)التالي

منفبلغ"واسعةسلطاتومنحهالوزارةولاهالذيتمر-،شخدمةفيليدخل

مطلعفيميافارقينالىوتوجه،")6(تحمأوفىوتحمغيرهيبلغهلمماالدولة

.(6499سنة02مجلد،صوعرمجلة)اللجوقيالمصرنيالحكمنظام،أمينحين(9)

306ورتةالمخطوطة)7مدتأريخ،الفارقي(2) 1 0 4 - 6 N).

.الاولالفصلانظر)3(

.(ب-9013المخطوطة)الفارقي(4)

المط!بالر%،كلبواجبهيقم!انهووظهر،حماةأميرالياغسيانيخدمقدحإلثيكان)5(

ارقي،)الةماردبنفيالمطافئهانت!ىانالىالبلادفيوتنقلفاننرم،وعاقبهالياغسيانيعليهفقبض

.(117.-ب9.8طةطرت،3مديخر،

.(0196طةفضوا)7مديخو،،قيرلفاا(6)
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أعسف!وسلك،والكتابالأممالأربابحسابهناكفممل،التاليالعام

أبوالمؤبدالمستوفيأنهزمصقهناكالىوصلأنوما،والقهروالخسفالطرق

هومستوفيأوكانسميدأبيشقيقهعلىصبثميفقبضالجزيرةالىعائداَالحسن

وفاته،حقالاعتقالنياكاصحفبقي،أموا)ث!اوصادر،ابنهوكل،ا،خر

طيلةمحتقلأهذاوكان،م!نهالمحتسببئطاهرأبوالمميدبتوليةصبثميوقام

صبثيمتوجه(م1136-5315)عاموفي.صث!)1(فأطلقهصنواتت

وفي."يو!ف)2(لامامنهعليهموجرى،أهلهاوصادرم!نيةميافارقينالى

منميافار!ينحمايةفيمهه!أدوراَ-بشيلعب(م50114-535)آعا

وكان،لهماكيفاحصنأميرالأرتقيداودمهاجمةلدىدههاالذياططر

المديشة،واليينالفييوسفوالحاجبهوفقامبهامقيمأنذاك7صبثي

ذلل!،بد،ساءتالملاقاتأنويظهر.")3(البلدوسياصةالناسبتدبير"

للكسبمنصبهواستغلالطفيافهبسببتمر،شالدفيصساموبينبايه

نأالى،ضدهجريئةخطوةعلىيقدمأنيستطعإتمر،شولكن.الشخصي

وفدرأسعلى(م1141=5365)عاممارديئعنتفيبهفرصةاستنل

حث!كانالذيالحسنأبيالمؤيدصاحفأطلق،الموصلنيزن!كيلمفاوضة

نيتمر،شالدفيحساموعينه،(م9113ء=534)عماممنذاعتقلهقد

حساماتخذهاالتيالخطوةهذهأنويظهر.الأموش)4(جميعاليهوردالاستيفاء

كل-صأ-زنكيمعفاتفق-الموصلفيوهو-صبثياستفزتالديئ

.ب-3096ورقةالاعلاق،شدادابنعنهونثل،60111مدأريخ،الفارقي(9)

.1212ررة".الابقالصدر،الفارتي(2)

4012-ب301ورتةالأعلاق،شدادابن3()

.TNTr-ب221ورقة.6مد،دىلخ،الفارقي(4)
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المدينةزن!كيصاصرعندما،اكتشفتالمؤامرةول!كن،ميافار!اتسليمه

خيمتهعلىفدخل،نذاك7بهامقيمأصبثيموكان(،م51143-)538عام

ممارمlاأبيبئوعدالشاقصيمؤملوماالمدينةمسؤوليكبارنناثنانليلأ

.ماردبئ)91الىبرأسهوالمجهاوقنلا.

منالأرتقيىالوزيربهتمتعسماكانمدىالىالسابقةالرواياتوتثيم

بفرضيقومكانحيث،السابقفيالحال؟كانتوصياسية)داريةصلاصياث

الموظفين،لمجارويصادر،وال!كتابالأممالأربابكلالضراثبوتقدير

عنالدتعتنظيمفيويشاركللفاوضةالوفودويرأس،ويوليهمويعزلهم

مارسم،التيالصلاصياتفيالتضخمهذاول!كن.الحطريتهددهاالتنالمواقع

صهثيبحدنرىنمدلمبحيث،نفسهالأرتقيالأميرصلطةمنحدالوزير

تلاالذيالمامفيهارديئالىوصلوقد.الصلاحياتبهذ.تمتعللأراتقةوزيزأ

.)2(الوزارةالدفيحسامفولاهالمصريمنقذبئإبراهيمالأميرصبشيمقتل

054)عامالدفيحسامفاعتةلكسلفهمنصبهاستغلالحاولهذاأنويظهر

منكلربأنا-تطاعولكنه،منصبهمنيتمكنأنقبل(م"-

صاَ،ماردفيغادرثمومنالأرتقيةالحاث!يةأفرادبهضمنبتدبيرالسجن

عليهالقبضمنفتمكنواطلبهفيفرسانهارسلبذلكالدينحسامعمفلا

.)3(عقابدونفأطلقهالديئحمسامالىوحملوه

-خواتخسطيلةمنقذبنإبراهيمأعقبالذيالوزيرالىالمصا!رتثرولم

.4.17-ب309تةjj،الأع!ق،ضدادابن(1)

.4216ورقة،6مدآريخ"الفارقي(2)

.5216رة"و،بقالسارالمصد(3)
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الفارقييثيرحيث(م50115=545)عامالىوتقفز،الحاد:هذامن

شةيق،قاانعبدبئأصمدالدفيزفيخلالهاستوزرالدينحسامأ.نالى

052%1'المو!لأحاللبرسقيوزيراَكانالذيالمؤيد -51 y-

فياغفل-يثواحدءامسوىمنصهبهفييستمرلمهذاولكن،()11م1126

صسامورقي!،2(آمد)-مماممنتدبير،(م1511هـ-546)التاليالعام

كانالذي-الدين!فىيدبالأ-لّواكتنصوزيربغيرالديئزيئقتلبحدالديئ

ويظهر.،-دء4)3(منجميععنوأغناه-الديوانعلىالاشراففييمهل

،وزرا؟،ء"ظم4علإجرهاالىقيالمثاكلمنيت!لمصأنأرادالدينحسامأن

ماكان،زلافيءوظفيهكباربمضءلىيمتمدوأن،وزيربلايبقىأنفقرر

رس4.مهاممنالوزراءبهيقوم

وحتى(م1152هـ-705)الدينصساموفاةأعقبتالتيالفترةوطيلة

ؤقدملم،(م9014هـ-813)عامماردفيلىأرتقيةإمارةآخرسقوع!

قبلمناايىتوزروالذيئالأشضاصعنومتتابصةمتكاملة)ياتروالمصادر

وافي،الةارقي،ريخعداففما.يمارسو!اكانواألتيالأممالوطبيمة،الأراتقة

بالمقدارللأراتقةالإداريةبالأموركلتممصدرأينجدلا،عنهنقلالذىشداد

لاا)ة!ارقي،ريخأغقبتالتيالطويلةالفرةفإنلذا"الفارقيلدىنجدهالذي

ففي.الاداريةالنواحيبمضالىتثيرومتباعدةقليلةرواياتصوىتتخالها

صاقةبئالئهعبدالدينقوامهقيتلعنإشارةكرد(م1185=5815)عام

احفالصيث،كيفاوحصناَمدأميرارسلانقرابئعدالديننوروزير

.ب431ورقة،السابقلمصدرا(1)

الثاني.الفصلانظر()1

.6392-ب531ورقه،الابقالمصدر،الفارقي3()
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ب!كب!ارفيهيجتمعكانالذيالديوانمنفاستدعوهالمذكورالأميرممالإكعليه

الدماليزأحدفيانةردأنو!،،دطلمبلمثالملكإن:لهوتالواالدولةرجال

سلطته،حدودرخرطوزأنحاولأنهويظ!ر،1(وقتلوهاعليهانقلف!واصق

السلطةممارستهأنالمرجحومن،تافسيهبهضقبلمنبتحريضققلأن!أو

.قتل)2(الىودفمهعليهالبهالذيهوسيدهباسمالفعلية

،خلوانبنأحمدوفاةالىإشارة(م،125ء-652)عامفيوترد

آمدأميرالمسمودقبلمناستوزرقدكانوأنه،المالمةبابنالممروفالديننجم

بهيتمتعكانبماعندهوحظيضد!،أنبمد،الزمنمنفترةكيفاْوصصن

وصادرعليهنقمأنالمسمودالملكلبثماثم،والآدابالملومفيمهاراتمن

عاموفي)13.هناكتوفيحيثدثقالىاَمدمغادرةالىفافطرممتلكاتهجميع

ثسفبئالدينثهسالصاحباشتراكالىإثمارةؤد(ماTAY-ء681)

فيأحمدالسلطانأرعلهالذيالوةدفي،!اردين!احبوزير،الفقيالديئ

باعتقالهمالأمروانتهى،ممرفيالمماليكلمفاوضة،المفولسلطان،هولاكو

صاحبإنقيلثلاثةأوونفرفي5التيتيابنعدافياكأممالافراجشمدمشقفي

فيمشاركأفاف،التيتيابئوكان.،)4(عليمنقمهلأمرب!بقائهمأشارماردين

ينج،لمول!نه،المالاء)5(ن5عددءنهوروى،والحديث9واللضالنحوعلوم

-103تطوهـ،)الحقائقمفمار،ثاهثاهابن،136!الروضتين،ث!امةبوأ(1)

203).

.2/49تتمة،رديالرابن،3/،7افتصر،الفداأبو،111902ال!مل(2)

.56-9/29الزمانة6مرذيل،اليونيني)3(

الرابع.الفصلنيا)تفاعيلرانظر.218-4/217الابقللصدر(4)

.38613الكامنةالدرر،صجرابن(5)
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ليستفترةوبعد.والاضطهادالتنكيلمنأرتقبنيمن.وزراءزملائهكهظم

ماردين،أمير،إيلنازيالديننجمة،م(م8912-81956بالطويلة

قتلعلىيتأموكانبأنهاكتثافلدى،المرأةبافيالمحروفوزيرهبقتل

نيكلارديئوزيرلذكر،بطوطافيوتطرق.1()م!نهإخوتهأحدوزخصيب

الديئبالوهو،(م1367-9576ء،محدودني)لهازيارتهعهد

وحيداله!ا!آالاما"بأنه4يصةوالذيا)صالحلللكوزرالذيالسنجاري

الحرواءوأدرك-فارسبلادمن-بتبريزقرأوأنهالمصروفريدالدهر

والثقافة.الملموزرائهمفييتوخونكانواالأراتقةأنالىيشيرمما،،الكبار)12

صيثالفراتابئلسانعلىالأراتة،وزراءالىالأخيرةالاشارةكر!ثمومن

القاهرةالىحفر(م3913=ء697)عاممنمحرممنالماشرفيأنهرذكر

تحركاتاَكأرعلىالسططانع-طyماردينصاصبوزيرعداطاج

الفتراتحئ،رتمتعكانالأرتقيالوشيرأنالىيشير"-،،)3(تيمورلنك

الخار-جا.نث،طهاوفيالامارةيضؤونتسبيرفيا)صلاصياتببهض،المتأخرة

***

سلطتهم،وحدودأحما!موردعنةجماالوزراءمنحظأباكئرالولاةوليس

(ولاةأو)نوابقائمةوبخاصةشداد(افيعنه)ونقلالفارقيقدمهماعدافف!

شيأتذكرتكادلاالأخرىالمصطدرف!ن،ميافارقينفىالدقعلس!-تمر،ش

الذي،إيلفازيابئهوالأراتقةلدىذكرهيردوالوأول.الموضوععن

....-994صالجاممةالحوادث،الهوطيابن(9)

(2)1-,1/83 i.

(r)9/1الفراتابنتاويخr.
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-0055)عامعليهاامتيلائهلدىنصيبينعلىأبرهولاهوالذي،احمهنجهل

حلبمنالقريبةالأمماربعلىإيلغازيواليإسرقبئوبلاق،()9(م6.؟ا

غزغلياطا-باسمذلدُبمديردثم،ا)!مليبيين)12ضدمهمأدوراَلمبوالذي

نيدوراَالواليذا5لعبوقد،إيلغازيعهدفيميافارقينعلىواليأكانالذي

يلوتش!ميافاكأتجينعلىالاستيلاءفيايلض،زيفيطإنالدولةثهسمساعدة

اصسذلكُبمدويرب.)13اشتباكأيحدوثدون،ضماك+جديدةإمارة

استيلائهلدىداراعلىغرإشالدفيحسامولاهالذيالدحضيايمهمشس

يفدآثمومن.(L)(م0115ء=،54)عاممنالحجةذيفب،عليها

ميافارقينعلىتمر،شالدفيحسام(نواب)ولاةعنبهابأسلاقاثمةالفارقي

الحماجخمر،شبئبيرم،(عزل)الحاجخمر،سْبئبكرأبوالحاجب:وآ

الحاجب(عزل)،ممانهة،بيرم(عزل)الحاجخمر،دقبنعمان،(عزل)

،(توفي)قزغلي(عزل)يناليوصفالحاجب(،عزل)عليبئالكريمعبد

هـ،م-قاورقي،م!نية،يناليوسف،(عزل)الحامييرنقثىاطاجب

يذفيصندلالدولةناصرب-دهفوليترفىِحيث(م51144-!53)

،وعزل(م7011=5425)صنةالاصرربيعالىالولارةفيوبقي،القحدة

3055114=)سنةالاَخرربيعفيوفاتهحقسلارأسروعين Aم)،

عامتمر،شالدينصساموفاةصقفيهاواصتمربالولايةينالاستقلثمومن

.363ورقة،الأعلاق،شدادابن(9)

.291/ثالحلبزبدة،المديمابن)2(

،الأعلاق5شدادابئعنهونقل.ب551-آ501ررقة.اَمدلماربخ،الفارقي)3(

فجملإ.كيغلي.غزءلي31النا-حوروقد.ب201،ور

.2317ورقة،الابقالمصدر،1)فارقي(4)
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(=7،511 or1(م().

،كوزرا!،كانواالأرا-قةولاةأنا)ةإئمةمذهعلىالاطلاعمنويلاحظ

فإتومكذا،لا"زلءهرف!نإذكانوا،طس،بلآمناصبهمفييستمرونلا

طويك،فترةتوليتهمعلىتمضيأنقبلاءزلر!نميافارةاحكلوالذينالولاةممظم

اثلاثينامملىقئيدلافترةفيوا)--،كأساتناا(دينةهذهحمعلىته،قبولذا

"القافهذ.فقدمالفارقيانتباه)ةتالذياد"بهو"ذاوربماكان.عامأ

الذفي،لا!فاأنويلا-ظ.الأ-رىالمواقعولاةذكروأغفل

نأإ!!:ا-!الينأ-دالىيشيروهذاباط،-برلقبونكانوا،القاثمةاْورد

ميافارقين،تو)يهمقبلللأراتقةاطجابةوظيةةةهلأأشغاواقدهؤلاءيكون

التةإليدأنأو"المرجحوهولخدمتماَزقديرالمدينةهذهعلىبدئذولواوأ!م

.(...فلان)الحاجببا!مموالكلتسميةتقتضيكانتالرحمية

منالمكازباتتلةيالأرازقةولاةءثامنهنمنأناقلقشنديوليذ؟هـا

دثقنيالمماليكنرابءنالمكاتباتبمضاليمتوجهكانتحيث،الخارج

ف!أ)ق!المسؤولياتطبيعةعنشيئأ،ذلكبحد،نمرفولا.)2(وحلب

ارةالا!شؤوننيباونهمكانالذيالإقليميوالجهاز،بهاالقيامالأراتةةولاة

الاْرققية(الولايات)المواقعمهظمكانتو!لا.3أعضاثهتميينوصلا-ية

ذ؟هـ-؟،كانتالولاةأولئكأممالأدمأنفالمرجحو-!ونقلاعذات

ا!اممارلهالحاحةدعتماوممارة،القلاعتلكحفظ"القلقثندي

ةور،الأعلاق،شدادابنعنهونقل.ا389َ-آ13!ورقة،السابقالمصدر(9)

.5016-ب401

.922-2،51822طالأعثىصبح2()
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ولمحصينما،1(اليهمابالا--ادْالطاعةكلوجمعهم،فيهامنرةلموبوأتذه

الةلمةأبوابدفلقوالاعتناه،وءكما!ااطربلات7واد-ارافى!ماربألات

الهسس،وإدامةاطرصإة،مةو،ومساءصباحكلفيأحوالماوتفقدوفتحها

منلديهيتجددمابكلوالمطالمة،الأعداءمنلهااد،ورينأ-والوتمرف

،الأخرىوالمسكريةالماليةالواليمهماتالىبالاضافةهذا.،الأخبار)12

بالجندبامداد.أي،مباشربثمملاطربيةسلمياذ4فيالأرتقيالأميركسطعدة

دفءنهاوالدفاع،ولاينهمنطقةبحبتويةومكأق،مبماشرءيرأو،ةايروا

والييوسفالحاجببر4قامطذلكعلىالأمثلةأبرزومن.الأعداءهجمات

صصنأمير،الأرعيداودقامعندما،(م0011-5355)عامميافارقين

،الهلمد)3(وسياسةالناستدبير"الواليأ--ن-يث،ميافارقينبمها-4،كيفا

محقق.خطرصقالمدينةإنقاذ،المسؤولينبمضبمساعدةواستطإع

نيالسلطنةنائبوهوالأميةمنكبيرةدر-!ةعلىموظفوهنالك

ويظهر،)4(متأخرةةترةفيالمنصبهذاالأراتقة)عت-دثوقد،مارديئ

يتولى!!اكالسلطنةنائبكانحيثوالشاممصرفيالمماليكعننةلموهأ!م

وتهيين،الاقطاء-إتتوزيعفيالسلطانمعيشتركإذكان،خطيرةمهامأ

لهذ.وشيح!ميحهذكانالذفيالأش!اصبأحماء؟ثفأعليهويحرض،الموظةيخا

ا)قلبلفيإلاالمرش!!ندأ-تميينيرفضولا،السلطانفيةرهاالمناصب

6المخطوطة)آكل-دتاريخ،الفارقيانظر(1) 9 3 A-الأعلاق،ثهـدادوابن.(ب

.(آ!.هالمخطوعا")

.9219\الأءثىمبح(2)

.(4.17-ب301المخطوطة)الأعلاق،شدادابن(3)

.95314تاريخ،اتالنرابن(؟)
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نوابمنالرحميةالمكاتباتيتاقىماردفيفيالساطنةناْبوكان.اكادر)9(

وقد.3(الةاهرةانيالساطانه،الأبوابومن،)2(وحلبدمشقفيالمماليك

.هؤلاه)4(الىترسلكانتالقالكتبصيفةالمماليكدواويننيالمسؤولينصدد

.)15اةواز!ناوتنفيىذوالمنشوراتالمراسيمتوقيعكذلكالنالْبأعالومن

ابيشديوانأن؟،)6(الرحميةالمواكبفيالجيشفرقرأسعلىوالركوب

المتعلفةالأموربصددالأتهـىالمدننوابويكاتجه،)7(برئاستهبجتمع

نييراجعصيثأهـركلفيالمتصرفهواكائبكانوهكذا.بنيابا!م)18

.,و...بأمر.الايتمرفلاوظيفةذيوكل،والبريدوا؟خدوالمالالجيش

كان!السلطنةنائبأن(برشمفان)ويذكر.الوظئف"9(يرتبالذي

كان،الأراتقةلدىالسلطنةلأئبأنويظهر\()ْالمماليكلدىالموظفينرأس

العاحمةعنالدفاعمهاميمارسف!نواسمةبصلاحيات،الاضرهويتمتع

أتويبدو.9(ااماردينصلاطينأحدنصبأنالأمربوبلغ،وتحصينها

مميد،البكي390-29صالمعريف،الحمري،2/012خطط،يزىالمقر(1)

.43صاكم

.922-2،8/522علالأعشى0عبح،القلقثندى(2)

()r2./711الابقا!درا

الرابع.الفصلانظرث.()

.66-06صالتمريف،الممري،41212خطط،يزيالمقر(5)

.7149الأعثىصبح،القلفندي)6(

.2/492خطط،يزيالمقر،6149الابقالمصدر(7)

.2/592ضطط،يزيالمقر(8)

الصنحة.نض!،السابقرالمصد(9)

.592صالبحريةالمماليك،حسن)براهععلي(01)

لدىالمماليكُ:اللطنةلنائبالاضرىالمهاملأنوانظر.9/534تاريخ.اتابنالفر(19)

91صالنحممحيد،السبكي،2،148119ط،القلعثندكط
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السلظنة،نائبا-خصاصاتضن!ارتالأرتقيالوزبرملاحياتأممنعدداَ

هذايؤكدوممىا،الأرتقيأاطابمدالإمارةفيالأعلىالمسؤولغداالذي

الفتراتنفسوهيالأراتقةحممنالأخيرةالفتراتفيالوزارةت!برْدهور

السلطنة.نا:باسمفيمايترددبدأالتن

،القلمة)11واليبدعى2خرمركزيموظفعلىإدار!مفي4الأراتةاعتمد

نازباص!مامات،كبير--دالى،تشبهكانتاتصا!،تهأنوالمرجح

بابواكلاقفتحعلىبالاشراتبقوممذاكانحيث،المماليكلدىالقلمة

ومنافذهاالقلحةأسوارويتفقد،)2(وخروجهمالجندلدخولاد!صالقلهة

منالماتبينيقعفماالةصلاختصا!4منأصبحثم،إ!لا-م،علىويمهل

الوقتفيال!سكريالانضباطأوا)ثمرط"بوظهفةأشبهوهي،الخصرمات)3(

.)4!النائبعنكبيرباستقلاليتمتعوكان،اطاضر

أميةيقاونلاالموظفينمنآخرعددعلىللأراتقةداشيYاالجهازاعتمد

عنهم،مقتضبةإثصاراتمنتقدمهبما،المصادرأنإلا،ذكر!سبقعن

لماظرهؤلاءوأشهرعلهمطبمةعنالمحالمواض!"صورةإعطاءعلىتساعدلا

تولية(م1132ء=527)عامفي-تأنهالفمار-ييذكرصيث،الديوان

يعومذلكئب!يلوكان،)5(الديوانفيالضظرعلىالآمديأحمدبنعليالناصح

نحطوطة)الأعلاق،شدادابن91ايزمانةاَمرذبل،اليونيني(9)

87 9 r-ب).

.23-4/22الاءخاصبح4القاقشندي(2)

.7صالمقصد،اطالديعن.231صيةالبررالمماليك،حن)براهيمعلي)3(

-49صالتمربف،الممريوانظر.231صالسابقاإمدر،حنابراهيمعلي(،)

.(ب-3.17مخطوطة)الأعلاق،شدادابن(5)

،17)27(
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بثلاثينوصادروهعليهقبفهواأصحا!اأنإلا،3مدفيفةالوفيهذهبمهام

اكظرثمومنالو-فءلىالاشرافأولأووليبافارقينالىفاتجهدينارألف

إسؤولاعلىءامةر!ورة،ا!لماليكلدىلميطلقالاء!هذاوكان)9(بالديوان

AIوكان..(ايطهاأي)نظرأوبريدأوإنثاءديوانكانسواءللديوانعلى

الدولةو!ستوفيكالو؟--لا(وظة!نمنءددديوانهشؤونتسبليرفييساعده

عنالمسؤولعلىخاصبشكلرطلق؟كان،)12المستوفينصت!رمنوعدد

وقد،(اثخللمنمماملتهفييتمماكلعننحاطبوهو"،)3(الماليةاياالقف

.الأحداثصياقمنسيتفهح؟الأخيرالصفمنالناصحمسؤوليةكانت

.5(الهلإ،الج"تعلىالتظارمنعددالأرتقيالناظري!اءدوكان

N)عاموني 133 - A OYA)بئاطسنأبوالمورسدبافارقينالىومل

وليقدوكان،)16الناصحأ-يهمعفاءالاسففيفرزبممرافي-زيرةمنكلد

استي!لاءقبيل(م1116=0515)عامميافارقينفيوالاْستيفاءالديوان

لدىعرفتالتيالم!ةالرظائفمنالاصتيفاءووظيفة.عليها)7(الأراتقة

وا-ب،منوكان،الأميةفيالوزيريليالمستوفيوكان.السل!وقيةالدولة

وإدارةبالجيشالمتملقبماالأموالوضبطوتدفيقهاالدولة!،باتعلىالإءساف

)9(

)2(

(3)

)6(

)7(

.(9.97مخطوطة)2مدبخر3،قيرالفا

.133صالبحريةالمماليك،صنابراهيمعلي

الفصل.منيليف!ا(الاةضماديةالحياة)انظر

.893صالدواوينقوانين،مماتيابن

.265-3/426الدرر،صجرابن

.(ب-3011نحطوطة)الأعلاق،ثدادابن

.(ب-1012مخطوطة)الأعلأق،ثدادابن،382عى3مدتاريخ،الفارقي
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9552)عام،الديوانناظر،الناصحاعتقلوقدهذا.الاستيفاء)11ديوان

الأراتقةوزيرعدبنصبثيمع!يدقصيرةبمدةتميينهبعدأي(م

المؤيد،واضطر،نذاك)713ممتقلأكانالذيالهتسبفيطاهرأبوم!نهوولي

عرابنجزيرةالىوالف!رارالاضرءووظيفتهعنالتخليالى،الناصحأضو

الوزيركانالتيالواصةالسلطةالىيشيروهذا.صبشي)4(بطشمنتخلصأ

طاهرأبيبينساءتالملاقاتأنويظهر.الموظفينكبارتجا.يمارصهاالأرتقي

ذهبفالا،(م9113هـ-art)عامواعتقلههذاعليهفقبضوحبشي

5364191)عامالموصلالىصبشي - Aصسمامة-،آ،رحميةمهمةفي(م

جيعا)يهورد"الاسضضماهالىممازيةو)عادتهصاحهب!طلاق!3تمرالدفي

هـ-953)عامبمدماالىمنصبهنيهـذااستمروقد،،)15الأمور

المؤيدبتميينالدينحسامقام(م0115-5455)عاموفي.()16م؟144

قبلالوظيفةهذهمارساأعهماويظهر،")7(حالهماعلى،الديواننيوالمهذب

ذكر.وردالذيمنصورأبوالأجلّهوالمذكورالمؤيدأنوالرا-ح،ذلك

حمعلىأباهأعقبالذي،تمر،شبئاليقبلمنمجدداَالديرانتوليتهلدى

نيالمحذببتحيينابيقام،؟(م51152=705)عامماروفيإطرة

.6491(سنة02مجلد،صومرمجلأ)السلجوقيالمصرفيالحكمنظام،أمينحسين(1)

.(ب-3016مخطوطة)الأعلاق4ضدادابن(2)

(r)(ب-3016مخطوطة)ضدادابن،(0196مخطوطة)الفارقي.

.(917.مخطوطة)النارتي(4)

T-ب221الابقالمصدر(5) err.

.ب421الابقرالمصد(6)

.ب4،1الابقرالمصد(7)
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ا&لاجقةعنهذهالاشرافوظيفةنقاواالأراتقةأنوالراجح،)1(الاشراف

المشرفيقوم-إصديوان4،ولد!مالمهمةالوظاثفمنئمدكانتصيث

والوارداتوالصادراتاطساباتضه-طعلىبالاشرافيمنىوهو،بمادارته

كثلالمشرفومضلالاستيفاءلديوانء!لاءقيقةفيوهو،بينهما-والموازنة

لدىنجدصرناوه!كذا،نائبأ)12ولايةكلنيعنهينيبأنيرستطيعالمستوفي

المستوقيبينلماونظراَ،الهلية)3(الدواوفيعلىالمثرفينمنعدداَالأراتقة

هـ،وهذا.ا4(الأشرافلديوانمراقبأالمستوفيي!ونعلاقةمنوالمثمرف

أبايدعىم!لثءوظفبتحيينا)مأقيامحولالفارقيأوردماالتيالروايةيفسر

.الديواق)5(أممالفيوالمؤيدالمهذبليساعدأحمدفيعدالفتح

فيأ--رىوظائفالىإشارات،السالفةالوظائفءنفضلأوهنالك

بكتابةرقوموكان،مارديئ)6(فيالسلطنةكوقعالإداريالأراتقةجهاز

،،ب)91للحبالممهودةبالأمماليقومكانالذي،)8(والحاجب،الأوامر)7(

معسويةيمملونكانواأغ!مفيظهروالخدامالاستاداريةأما11،الإنشاء)ْوكاتب

(9

2(

(r

4(

5(

(6

7(

8(

,(

.(

.(9392طةمخطو)7مديخرتا،قيرالفا

.6491سنة02مجلد،صوصرمجلة،السلبوقيالمصرفياطمأنظا،أمينحين

.9/3tIالزمانة2مرذيل،اليونيني

السابق.إمدرا،أمينحسين

.(9316مخطوطة)النارقي

.9/504الدرر،صبوابن

.25-42صالنممعميد"السبكي

.(9137نحطوطة)الفارقي

.93-03صالنممءميد،الب!كيانظر

.2/399الوفياتفوات.الكتي1345-4!921الزمانة6مرذبل،اليوني!(

،02
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ءصرأوزتظيملوةودوالىفاتا)ةثسةضايافياطجاب

.(1أحضاز()

ت11Kzيإةزو)قصرأ

!فىعلىؤلاء5ءفيوةد،لأرازة"ا-حوصإتفي53(اَدورالهتسبلهبو

الأمنءءلىا)--طهـةفيهـ-امبردوررةومادخمصبوكان،اهـبين)2(أصدبلد

الأ!ير،وؤ-اةءةدأو،ابطرالافاتؤيرفي،ا)خاسوتسيئ!الداتيما

705152)ءإمتمرتاكماالدفيحصامتوفيفمندما = A,اطنجروازثس،(م

بحىيثيىحةممو1)-3وتو-4؟وببالراد-تبلهسعأ،مياةارة!نهاليألدى

التيإ!ضادةاإ!امباادتسب-امءنةضلاَهـذا.()13نةو!ثموطابرتاطمأنوا"

الإسلاهي،ا)"ااأنحر-اءتبإففي،ا)فترةتاكفياقى-بونبها،ضطاعكان

فيالسرء!ةدصتدعيالتيوابنايات،الماماةظامباالمتحلة،الأمورفيكالنظر

،الشرعأ-حامتطبيقوءهـاعاة،ا)ءاهـةالاَدابكلوا!افظ،،الفصل

،وإصلأح)4(إهـارالىتحتاجا)ياوالمؤيسماتالأسواقنظامعلىوالاشراف

.(5اتعاجماتهلتضةيذلأسواقا!يطوفوننوابلال!تسبوكان

ولم،ساب!!أب"الممهولالنظمءلىإدارثمفيالأراتقةاعتمدحلبوفي

الأميرنائبهوهناكالأءلىفاطاأ،أساسيأعليهاتفييراَيجرواأنيحاولوا

.962،51822،922-62،/2،7طالأكأىصح،الةلمقثنديانظر(1)

.5/529الذهبشذرات،الم!ادابن(2)

138ةور،اَمد،ريرخ،الفارقيأ)3 - Ternب.

.632-522صخدونابئ4AJi.،94164تطط،يزي11ا(،)

مبح،الهلمفند!وانظر.503-403صةالبحرالمماليك،-نابراهيمعلي(5)

2،4/37،0طالأعشى 3 1 6 - 2 0 9 ، 11-v1 ، 7 1 - 1/68 9 ، r11كي،الممر

.05-94صالنمممميد،السبكي،126-29،صا)ضمر-ف
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منجموءةالإدارةفيوير-إءده،-")9(الأرزةالها؟لمةالىيرنضهـجماالذيالأرتةيا

اثالأحدكر:"ش،صيرةاةبالبتؤترةءخذ-ابم3ءرةةالذينلموظةينا

لله-كألءيرهءنكثرأص"رف-،كانولذا،ة-إهـ4يىإط"يمارسكانالذي

صء،نمنء-لم!ةبمإعات!الأ-داثوا.)2(الأراتةةأيديءلىوالتنكيل

الهجريالسادسا)ةرنمستملفي"َإثإماالادفي،شأ!مازدادوؤد،،المدرة

و-اردصثقفياطياةءلىإ--!رةالهموأصه-ت،(الميلاديعشرالضاني)

-،المدرةواليورةر"البلدر:"سأواثالأ-فىر؟ش)ةباكأذرثيسلهم

الأ-داثرئاسةوصارت،ذ)كفيد!شقأ--تم،-لمبةلمدتوةد،اختياره

.اب)3(في-ةوذ!زهـويالذيئ(ردبع)ليفيئلعافيفيها

ال!لاملدىذ؟ره،يىإفا)قيم131باليةومالذي،4()الةإمةواليوهنالك

قبامهير=حكانالذي،(ا)بلد)ْووالي،برحرديارفيا!او!افناAدورعن

كانت--ث،بمدةجماوالمما)يكالأروبيينلدىالمركزيالواليءم-امبنةس

ذلك)6(،فوأوكبيرحر،قأوقتلمن4ولايضمجدداتعنالاسقهلام)مهت،

ومدكلفيا)فتنوءميرياإضس!دفيويفقبالحدودقيمالأ!حامولييتةفالذيوهو

(1)

)2(

،792

)3(

4()

8512

)5(

)6(

.الاولا)ف!لازظر

212اطابزبدة،المديمابن 0 ، - 2 0 2 ، 1 99 - n11 " 1 87 - ) 1n،

.(8312،58صخطوطة)تاريخ،الفراتابن،022-922

16-11..C.Galien, Mouvements Populaire"3 pp

.52-1/42ا)مايبيةاطروب،1)"ريني،96-2/68اطلمبزلدة،امديما

نحطوطة)دأررخ،إفراتابن122،0230-2/022الحلبزبدة،ا)مديمابن

.)

.12023الحلبزبدة،ا)!دمابن

.1406الأضعبح،اقلهخنديا
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التبارةباصياءوا)طوات،المدينةأبرابمراقبةأيضأاختصاص4ومن.الخر

الحاضر.الوقتفيوالثمرط"ابلديةابم!مةأشبهءثمتهأنأي،)1(والمال

،وا،صادرةالظمالبلدوواليالقلهةوالي!نكلمارسفقدذلكمنوبالرغم

جاعةأءوالاستصةواإ!مبحيثالناسءصمادرةءلىوالأكراكالجتدوسذطا

حلبسادالذيوالقلقالاضطراباتذاكفيمستفايخااصدورواالأكابرمن

اسم،أصيات(،البلدواليءلىيطلقوكان.mلهاالصلييالحصارضلال

صراسةعلىالمثصرفالأهيرأوالشرطةماحبأوالبلدأصاأي،)3(الشحنة

ذلكومع،الاختصاصاتنيواضحتشابهمنالرظيفتينبينلما.)4(المدينة

والمحمايكونأندون،1)5(%اصأشرنة-أحيانأ--لبعلىعينفقد

بلالأمنلينشرلاهـمتمهبهالافهواستهلوقد.الوةتنفسفيلددينة

.)6(حسابهمعلىوي!-بالناسليؤذي

ظلممنطبفيموظفيهمكباربهيةومكانماعلىمةالأرايسكتولم

نواباتخذ؟.)17تاصبهمعن!مويحزلوبهمفيكلونكانوالذا،وإصاءة

)?(

)2(

)3(

)ث(

ةثحاو

االفصل

(5)

(6)

(v)

3128،

.023صا)هـ-ريةالمما)يك،حن)براهيمءلي

.2!4/7"طلببغية،3/023الحلبزبدة،المديمابن

.132-12032اطلبزبدة،الهديمابن

7).زيدوءمجم 1 311 )Dozy, sup،11139،(3)فىيزلهتر،السلرك4حاثAV.

وانظر.الفارسيالقاموسعن.11502(2)برديتنريلابن،الزاهرةالنبوم

.لاول

.012-2/002الحلبزبدة،المديمابن

.21202الابقالمصدو

نحطوطة)تاريخ،اتالنرابن،302-102،202-12002الابقالمصدر

58).
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كرةا!هم-ؤلاء5مصيروكان،اطعفيا--اءدو!مالوزراء-إبفيالأراتقة

.(1)ةوالمصادروالضنيملمزل1اهو-بكرديارفي

لدى،والإتإءكاطظابةبهالمرتبطةا!بالمفوبرمض،الةضاءحظيوقد

،الرواياتمنر"بأسلاعدداَءة"اإص،دروأوردت،كبيرباهمامالأراتقة

نباؤ،بنيءا"لمةالىبهضهمانتمىالذيئض،ةا)4منكب!يرأحما?ددبرزتحيث

!نصبتولىمنأولوكان.ا)ةفإءء-إلفيهامأاَدورامبتالتيإشهيرةا

الماةب"نباتفيطاهرفييحيىالةاسمأبوموا)5،؟لمةذه5أفراد!نالةضاء

ضى-،مة.لطوولمز!رةءتذوآباؤهو5اططابةفيرههلوكان،الةضاةبفخر

ميافارقين،فيللقضاء(م6901-!!4.)عامواختير،الأرزقيةالإمارات

ثمومن.)2(الهامنفسفياطظابةعلىالحسنأبوْالدينعلمالقاةيولدهوولي

.سنرى؟بمدفماعليهم4الأراتةاعتمد

هو،القدسفياباسيةالأراتقةحياةبدءعند،اةضاءاوليمنوأول

ولكنه،شئعدومءلىمطلممأوكان،اطنةيالبلاساغونيالتريموصىبنعد

عدممما،عودةغيركانتالةضاءفيصيرتهإنويقال،لا-نفيةمتمصبأكان

،افشموصن،فعزله،أرتقبئسقمانالىيشكوهأنالىالةدس51!الي

-6055)عماموتوفيءناكالةضاهتولى-يثدمشقالىاليلا!ى،غوني

.()3(م1112

(م55140112-عامَآففي.نباتةبنيعا:لمةاسمزألقر!ردياروفي

ة-رر،يغتار،العظيمي،122-013،022-02!/2بقالسارالمصد(11

.(2/58مخطوطة)تاريخ،اتا)فرارن،ظ002

.267-266صاَمدتاريخ،الفارقي()2

.،8/،الزمانةمراَ،الجوزيبن-بط)3(
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نباتة،بئالحسنأبوالدينعلمالقاةياليهفارزصيبينعلىإيلفازياستولى

513)عامءليثااشيلائهلدىميافارقين-ضماءعلىأقرهقدإيلغازيكانالذي

ؤ-)ع،بةت!!اوهنؤوهميافارقينر%الاتمنوجماءة،(م11185=

ا)مامفيا)كرجلقتالتوبم،اوعندم.وأعاد!)11اليهموأصصنإيلغازيعليهم

1)ة،ضيوول!،5الدينعمضيا)ظممهاستصحب،ام0112-5145)التالي

.ادادس)2(القرنمنتصفبمدمماالىء،ردفيتضإهوليالذيأبوالفتح

ا-ظلالى،الةزوةتلكفيقضاتهلأحدإيلضازياستصمم!-ابحادثةوتشير

رصحبونوكانوا،المماليكلدىعرفواالذيئ(المسكرلقضاةاالأراتقةاتخاذ

ممالوالهالصخاعمنبهيتصهلومنالمسكلفيويةضون)13أسفارهفيالسلطان

بنالدينعمالةإةباستدعي(م1144-ء953)ء!اموفي.وغيرما4(

داودالدينمجدقاضيهاعزلبعدقضاءهاليتولىماردينالىميافارقينمننباتة

نيابىةمياةارقينطاههـخطابةأبوالدينبهاءوليالعامنفسوفي.ادرريدبن

عاموفيأيفه()5(مارديئخط،بةوليذلكمنيومينوبد،الدفيعلمممهعن

ورد--،الأءلاق،ضدادانجات،ونقل،ب-2096ورةة،آمد،ريخ،الفارقي(1)

اَ.201

.4092-ب301ورقة،الفارقي(2)

.4/63الاعثىمبح،1)قلةمثندي(3)

الاعثىطصبح،ديالقامةانظر2920صالبحريةالمماليك،حسنابراهيمعلي(ث)

321صيفالتهر،يمرالهو،2،4413-63،391،11/69،402-702

4213ورقة،2مدزاريىخ،الفارقي(5) 9 2 5 - T.ا)قلقثندي،:4اطظاليدخأنوانظر

وكان.721-621صالتريف،الممري،522-2،121122طالاعشصبح

نءفضلا،كذلكالاؤتاءبوظيفة-أصيانأ-يعومالأراتقةلدىالخطابةيتولىالذيإوظفا

الأراتةةكاتلذا.ولغويةؤة*ةثقافة-يحأامهااستلزوتث،بهمنظائفالىمذهبين11،ا)ةضاء

.(91-أ012Aالادباءمحجم،راقوتانظر)الثقافةهذهفيتمرسراالذينأولكُ!ايولى
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تمكنزباتةبنيعائلأفراد،!ناطلافاتبمض-دثت(م?)94هـ=أه4)

وبعد.(1قضا?،رديئاجملىبصلأننباتةفيالديئضياءالفتحأبوإثرهاعلى

المصادرتمدولمالقضاءفينباتةبنيدورتضاءلا!جريا-ادساالقرنءختصف

شتىعوا؟حلالىينتهونا)ةضاةمنءددمحلهمفيوبرز،نادراَإلاماليمتشير

أواخرفيماردينقض،ءوليالذيالماردرفيا)قدسيالسلامعبدأصهر!و!ن

الذيخرتبرتةاةياطرتبرتيشهونواطكيم.)2(الهجريالسادساقرنا

الحنبلي"الففاليفئويالض-ارفيعدفيوعلي.)13العربياططفيالفايةبلغ

حق7مدقضاءووليبكرديارالىبرةدادمنساةرالذي،ا)ثاعرالأديب

r-ء6.!)عاموفاته \ rالفقيهالر،ميعدبئسىميدبئويى.4()(ما

قضاهووليوالموصلبفدادفيدرس،ؤحردتأهلمنوهو،الشاتي

.ا)ْءارديئ

بكرديارفيالأر)تقةقضاةغداوالثامالجزيرةعلىالتتراتولىوعندما

هـالموصىلوابزيرةالشاممناطقكلعلىالتترءينهالذيا)ةضاةلة،ضى،دمين

=6585)ء-،مفي51هوأصدرصث،دصث!قفيمرنرهكانوالذي

ا)تةلميسيبضدارممرالديئكمالالةاةيقيميين،قضياَمنشور(م9125

...والأكرادوميافاشقينومار!فيوالموصلالث،مأ)قضاةقاضيأال!ثافعي

.ب-آ329ور-4،اَ!د،ريخ،الفارقي(1)

أنالىودير.091-989صالحكماء،القفطي،714صنحتصر،الم!ري71!(2)

دنيسر.كلقاضيأكانالمقدسيالرحمنعبدوهوالسلامء-دوا)د

.444نحتصر،ا)!بريابن)3(

.83-7153الذهباتثذر،ا)ممادابن(4)

.961صمجهول،ا)بوناف،ن(5)
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اكترلبطرةلزوا؟جرداز-كىإذطويلأيستمرلماكظ"ذا)ءنو.(1")الخ

قاةجما4كألأعلىااإ-ؤولأصهـحو-دليدمنالأرتة!طا)ةضإءفاستةلط،ا)صثامءن

.أنفمما-مةالأريمينهقضاة

ا)تترية،اد"طرةأءقبتا)قاا)فترة-لال،المثمورين4الأراتةقضاةومن

=6665)ء،ممتفءاردينةضاةتاةي،الدنيسريءليبئعدالدفيمهذب

0132)عامو-قا(1267 . = Ayrالدنيس!ريءليفيسلإنفيكلد()2(،وأبرهم

(،امهـ-267)666سنةوتوفيسنةيخاوثلاْحمسطيلةقضا?،ردينوليالذي

ا!ةتلالذياطةةياطقعبدبئداودبنوسليهان.3(امنمهبهفيولدهفمين

وتسغ،وء،رديئببضدادا)ةضاءووليءديدةماكنأالىوسافروالفقهبالحديث

.()4(م9135هـ-761)ء-اموتوفيوممرد!ثقفيإداريةمناصب

هـ=!76)ا)!مالحالملك!دفيماردينتض،ةتافيالموصليالديئوبرمان

f % rlv)والورعبالدفيوثفف،!ليفتىا(الوليالشيخالىينتسبوهو

خارج!مح!-دبصحنللأح!ميجلسكانأنهبطوطةافيويذكر،والفضل

--دامبمضظنه،يحرفهلامنبحضر7هف!ذِا،فيهيتحبدكان،المدرسة

ص،ردينةف،ءؤولىالذيطاهـهـادمرفديأبووالصدر.()ْوأعوانهفيا)ظ

الأراتقة.قضاةمنأحماؤ!موصلتنامن7خروهوضوطها)16قهيل

565-3/46الزمانةمرآذإل،1)ءونيني،403صالروفتينذيل،ضامةبروأ(1)

.833-33ا!5راتشذ،الممادبنا،1294124كالل،يزيالمةر

.3ث1/2الزمانة7مرذيل،اليرنيني،آ135ورقةءالأع!ق،شدادابئ(2)

.3غ211الزمانة6مرذدل،اليونيني،ا513َورقةالأعلاق5-دادابن(3)

29/الكامنةالدرر.حجرابن()، 51 - 1f1.

.18311بطرطةابنرحلا()5

.999-5/699صلبتاربخ،الطباخ(6)
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ماردفي،إمارةفيوبخاصة،دةية،تتظيمأمضظمأ4ارةلأرالدىالةضاءكان

فيوصقرهاةضاف-ةااداطةءنالأءلىادوولوهـوالةفاةقافجمان!نالك

قي"يينءوويةوم،ةمباشرجأزةلأرالأصيراة:ل!نيمينو(1)دينمارا)صاصهـ4

اَ،ييرمرتبأيتة،ضكاالةفاةةإفياوكان.(2)للإصارة4إتابرهاا)-لادفيبهنرا

ي!ناا)ةفاةقافيمملأنريبولا.3(اومت!مبهرلمنادسبإةطاء،يةطعأو

برفيف،أسوةيمارسكانليل،ا)شضصةالالأ-وةفإيافيا)خظرعلىيقضصر

وإمامة،؟ثمتهالمضءلمقةفاياا)ةجميعفي1)ةظر،ماظوامصرح!وهـإتفي

الأوتففيواكظر،)4(ا)ضربدارعلىوالاشراف،ا)صلاةفيا(صد!ن

.)5(المواريثأموالواستلامو-وه"فيوصرفهامواردهـ!تنميةعلىهـلواله

.اة)6(القصدورفيأو-د__ا،فيقدفتنهآالمحاجاساتأما

ف!نواالسياسيةا-فاراتافيها!طدورأالأراؤقةلدى،ةالقفصلعبوقد

كانوا؟.)7(،وضةلالةابثاتإ-دىالىالمو%م،الوفودفيأحيانأرثكر؟ون

2صمجهول،ا)بونإفان،5396رر-ة،الاْعلاق،ادثدارن(1) A 8 - 2 V،V

.1/831رحلة،برطوط"ابن211430الزمانةمرآذيل،اليونيني

.2/092الكاعنةالدرر،ح!رابن(2)

.'AA-772صب"ول،ا)ميونانان)3(

.9/101الزهوربدائع،إسإابن،53-9413الاثىمبح،القلقثندي(4)

،2/26خطط،فيىإقرا(5)

!اية،النويري،092-288صا)بحريةالماليك،صسنإبراهيمعلي:انظر6()

2/9ا!اضرةحسن،السيوطي،11/26(9(افطوطالقصم)الارب 0 N"صبر،ابن

.آ641صالاصررفع

،\/3الزمانةمرآزيل،اليونيني،5131ورقة،الاْعلاق،شدادابن(7) 4 03- r.

.4.1292الكاتالدرر،-جرابئازظرو
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أحد!لؤليلدى-أحيانأ-الأراتقةلأمراءالثرعيةا)صفةمريرفي،-!ون

بئعدالحسنأبوالأراتقةقافيلمب-لمبوفي.)9(سلفهصوتبهداطع

الةهـنمنالثانيالهقدطيلةنثبالذيالصراعفيهامأدوراَاطث،ببئيحيى

عنهعرفبما،اشطاعوقد.-إبوأهاليا)!لميبيينبرين،الهجريالسادس

حبءنبيتمةحكانوما،يةيرلاونشاطنادرةوشجاعةسياسيةرة13من

المر!!ة.الصليبيينهجماتأمامبهايصمدأن،حلبأهاليقبلمنث!ديد

إلايثرافيةوم؟كان،والادارةللحربالأعلىالةائدبصلاحياتيتمتعوكان

.)2(الصرانيةالأمورعلى

""

المماصرةالنظمعلىكبيرحدالىاءتمدتالأرتقيةالادارةأننجدوهكلذ

الأسسعلىارت!زهاعنفضلأ،والمماليكوالأيوبيينالسلاجقهلدىبهاإ!مولا

شقت؟التيالمقودفي،(الثامب!هـوثهاليديار)المنطقةنيا!سائدةالإدارية

موظفيبمضتسميةفيبيطةاتتفيير-دثتولئن.الأرتقيةالاماراتقيام

نفسوفققعمل،ئيس!يةالكاغ،3في،بقيتوظائفمأنإلا،الأراتقة

ءشصسما!مفيب!-االاُراتقةتأكرالتيااسالفةالدولبهاتمملكانتالتيالنظم

طفرةيثكللابكرديارفيالأررقيةالإماراتقى،مف!نوهكذا.الادارية

،الإداريالجهازتوسيعفيالأراتقةرغبةالىيشيرمابقدرالإداريةنظمهافي

ورتة:،الأعلاق،ش!دادابن،ب831-8397ورقة،3مدتاريخ،الفارقي(1)

0012.

\،تأريخ،المظيمي،692-869،412-2/089الحلبزبدة،المديمابن2()

الثالث.الفصلوانظر،83-82صالمنتجب،الخنةابن،فل167ررقة
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السابقةالنظمكاة"منوالاستفادة،ا!فؤةالمناصرمنمزيدعلىوالاعماد

نيالنهائيهـكا-اوتتخذتتبلمورأ%ذتوالتيالأراتةةثثدهااقمااواإساصرة

المماليك.ع!د

الاقتصادية:الحياة

غدتبحيث،بكرديارلاقتصادياتالفةريالممودتشكلالزراعةكانت

ذلكاتضحوقد.لالنطقةبا!بةممانويأأمراَ،أهيتهاعلى،والصهاعةالتجارة

في"اكراءانتصثتحيثالأرتقيةالاماراتقيامسبقتالتيالفترةخلال

لميرةاَمصدرابزيرةولقدكانت.الازدهارمنكهيرةدرجةوبلفتالمنطة"

منالثانيالنصفنيرممردياربلدانبمض-هـاجوكان،)1(المراقأهلأكئر

إرزنضراجف!ن،الدرالممنالألرفثاتبلغقدالهجريالرابعالقرن

856(.ر..)وميافأزقيندر!(\ار5.ر...)و2مددر!(راهـ.6ر...)

عامهبصورةالمنطقةخراجوبلغ،در!(.ر.35..)كيفاوصصندرم

'rت)صوقلابئويشير)2(درهم(7ر...ر.07) ivخصبك!ثرةالى(ء

الاصلامأولفي،تتضننصيين-وحدهاكانتوأن،جباياثاوسمةالجزيرة

ديارءواصمدىإ--ميافارقينبأنالفارقيكرويذ.دينار)3(ألفءإئة

منكبيراَ-داَ،الهجرياط،مسالقرنمنالثامنالمقدفيبلغت-ب!كر

الصنحات،المصدرنفىوانظر.136صالتقايمأحن(375ت)الباري(1)

.للنطةةالزراعيةاطيويلأمن.041،9،9،549-609

03("0)تضرداذبةابن"613-133،013البلدان5(536ت)الفقيهابن(2)

.59صالمسالك

.stir-016،191صالأرصعورة)3(
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أغنىولاالفترةتلكفيمماكانتاعر)تشاهدلمأثابحيثالزراعيالحمران

(م0801-1735عامبحدود)المهدذلكفياتفقوأنه،،)1(أهلهامن

الهيطةنلمحها-!نوحسسالمدينةوممارةالربضىالىينظركانالمنجمينأصدأن

:(بكرديارفيالكرددةالمروانيةالامارةآحالديئIمlنظ)للأميرفقال،بها

بعدكأنهطا)مهيضلتفيولئ،فيهالممارةواكثرالبلدهذاأصسنما،

.،سنةوثمانيننيفدة!والظموالجوراطرابعليهيستوليبدتكوبعد

صحيحأ،-المنجمأي-قالهماوكان5:قائلأالحادثةءلىالفارقيويملق

ادولةاأمراءآ-ر)الديئناصريدعنالبلادوخروجالديئنظامموتبعدلأنه

وابورالظلمعليهاةولىوا،الولاةوتضر،التركالىالبلادوصلت(المروانية

السادسالقرنمنتصفصدودفي)الاَنالىوأنه،أهلم!وافتقروالحراب

.)3(،الديننظامايامنيعليهكانتءاعشرعثصرالىالبلادترجعلم(الهجري

الزراعيةالإم!نياتالىتثيرأنهاإلاالمبالضةمنالروايةهذهفيمماالرغموعلى

التدهورعنالأرانقةمماصريلأصدصصهادةوتقدمبكرلديارالواسعة

علىوأنه،عليهاوالسلاجقةالتركاستيلاءإثرالمنطقةاصابالذيالاقتصادي

هذافيالمنطقةحمفيأعقبومالذين،الأراتقةبذلهاالتيالجهودمنالرغم

السادص-ا)ةهـنمنتصفحتى-بالبلاديبلفواأنيستطيموالمأنهمإلا،الهال

مامنقذافيويؤكد.المروانيينأيامفيعليهكانتماعثرعشر-الهجري

5485-165)ماممشا.ا)سلجوقيالسلطانأنيذكرة،الفارقياليهذهب

-7201-1r.ديارأمير،مروانابئالىال!ثامدخولهلدىأرسل،(ما

.991ص1مدتاريخ(1)

ب-.ا39َ"ور،الأعلاق،عثدادابن،402-302ص7مدتاريخ،الفارقي2()

.(الفارقيعن)
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لا:!الالمذ!رالأميرالىالرسولقدمفلأ،،دينارألفثلاثينيطلببركر

فلا-يهاوكثرةوباتينهاخيرماوكثرةبلاديممارةرأرتأصا،ولديياأ

وافه3دينارألفثلاثينJAأمنكلهفذاأزلمفكنتأتراني؟ضياعهاوممارة

السلطاتيتجاوزأنانت!هـتإنما،و!ولكيوممنكت-ت،!دالذهبإن

مندناإذامنيفيطلبطلببالذيأستقبلأنمنخوفأبالمالقهوتلةبلادفي

ديارفيالزراعيالممرانازدهارالىهنايثيرمضقذفابئ،"اضماقاا(بلادي

ا-تمرقدهذامنثيئأأنبدولا،وفلاصيهاوضياعهابساتينهاوكثرةبكر

سقوطإلرالمنطقةلهاتمرضتالتيوالفتنالاضطراباترغمأرتقبنيعهدفي

المروانية.الامارة

وخمةماثتمانالهجريالسطدسالقرنمطلعفي15وحدفارةين،15كان

ب!هـلدىديارمنطة!ةجبيرافيووصف.`زراعيةوفيعةقريةوستونا

84N-ء058)عاماليهارحلته Nتقدحمماعنواضحةصورةفأءطى(م

اطضرومروجهاكرومهاوالمنوعةشجارماوأوخضرهابساتمينهاكثرةوالزراعي

دواليببراسطةبرفمهاوذلكالمجاورةالأنهارمياهمنسيحأتسيقىوأنهاكانت

مساقطعندخامةبيوتالأرحاءلهذهوكان.البساتينعلىوتوزيحم،وأرحاء

ب-لماهوكانت.3(اطشبيةاالمجلاتكأهـيكفيالماثيةالطاقةلاست!فلالالمياء

-تناحبحيثالوفرةمندرجةعلى،المناطقبضفي،والجداولالميون

8صالاعتبار(1) 8 - 8 V.

ورتة،الاعلاق،شدادابنعنه!ل،284-283عى6مدتاريخ،الفارقي)2(

.ب-91.7

،733-12973اليلداتممجم،ياقوت،232-992صجبيرابنر!لة)3(

.141صالخلاؤ،رلدان،لدنج،r\1/0الابصار!-الك،ىالمهر
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يمتمدوناكطةةزراعكان؟(9لففيمإ)ادإورةاتينا)-الى-سطةواروولا

.2(ضأ)أوالكروم؟4اا)فوبل،ا)تلالنتاجإفيةةطليس،لأصطاراباهعلى

المطوماءلتجميعوالبردًالص!،ريجوات!دثتا)-ةواتحةرتماردينوفي

.،)3(الصمارةوازدادتاطاقكثرصيث9

ءلأتهـد-الزراءهـ!ةالمراكزوهـي-القرىأنالىجصيرابئواشار

منب!-ايزرعءزارعكيةاطصنوكان،4(وثهالأا!نأب!رديارفيالطرق

فيهاتنتثصركانت،؟ا)!مغةالىا)صنة!نإثا5أ؟يرماواطبوب"يروالثالقمح

كروءم-ارحكرةإرزنوا!ضت،رت،(البسازكن)5من؟-كروهـددال!هـوم

والة-تقا)بهدقرأيثجارمغطاةبكرديارقءناطبضوكانت،كهها)16وفوا

الث"هـذوارعةهـاننباتاكطةةفييكثركان؟7(اوالبطموالزتونواللوز

المنثمرةوابىاتينوالةواكهالأشجاركثرةالىالقلقشنديشاروأ،افارْق)8(ا

،ا)تدقشجرفيهاي!كرالتيانو-يز،ديار.دحركالرها)!(منكأيرةأنحاهني

.521ص.لدان)-ترنج(11

.982صا)بلدانرةويم،الة!ابرأ(2)

دبار4تطةبزيارةالنا-خهذاةاموقد،202صحوةللاإنالأرض!ورة؟ةابنا-خ(3)

،ليفماعليهوسأطلقا!المذانيةيهةتيىةاتوكتباالرريإ-،دساا)ةرنمت!ففيبكر

.حوةلبرناناس!:31

.322-912صر-لمة(ث)

.ب-7213ورتة،الأملاق،ضدادابن(5)

،2/845،(اماثاذ3)ةاطريد،الأصفهانيوانظر.ب721ا&ابقا!درا(6)

.11093الأبصار!-ا)ك،ا)صري

.1/503لكاص،يمهراا(7)

صفحة.اا-!نة،بقلاارإم!د1(8)

.،2،1939طالأكأى!بح)9(
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!نهرجا)قيع!ينورأس،اطصبكثيرةبأنهاوصفهاواَمدا)قي،وميافارقين

وا!ي!ار!فيث!اليرقحوكان.\(?!طهاصافيةعين{IJl?slJعلىيزيدمنهاما

شرقيفيوكان،الأث-إرة1مكوا؟!اتبالبساتينممهوراإهـجلةوادييدعى

إ-دىمستفلاْوبساتينجواسقالىأمرا?اردينأ-دلهاصوّصا-4البلد

زدت-جمارديئوكانت،(121دوس1)ض)اإوضعذلكوحمىاكهناالميون

وا)ةطنللةلالإنتاج!-اوفرةءنفضلاَ،الحنب)3(مننوعأسبمينوحدهـا

،ار--،ن)ْافأالأربمينكليزردماوحدمانصهـينفيوكان.والةواكه)14

-وفلابئويثير)16اطستةم-اوؤوا؟13)فاخرة،كروم!المستوفيأطرىوقد

و؟كرةأشجارهابكثافةصصمضهرةأ!اكاذتنصيبينلمتتجىاتات+راضهلدى

ودمرتالأشجاربسبماهـ!اؤطءتفتنحمدانبرفيأيامفيحدرتثم،فواك!ا

والقطنوالسمسمكاطبوب1)ةلات4كىالفوام!ن-!ل!ن-إءشم.الزروع

ذ)كورغم،)7(مضا-فةأضافأارتةاعهاازديادالىأدىذلكوإن،والأرز

إدخالأنعنةضلاْ،بحدفماالةواكهإنتاجفيأميت!ااإخطقةاستعادتفقد

فيتحسنفياستمر،وا)بةول)8(والقطناطبوبوفي،!ةا)صا)ة-ةالمنتجات

..032،432-2،14931طا!ءضصح(1)

.ب-آ031ورةة،الأعلاق،ادشدابن!3)

.202صالأرضصورة،حوقلابنناصوانظر.884صلماريخ،القرماني(3)

،202صحوقلارنناسخ،126-259صبلدان،دترنج(4)

القرماني،"64!ص!ر1،7)قزويني،987-47/87انا)-لدءمبم،يا-وت(5)

.ث09صتاريخ

.521صبلدان،دكرنج)6(

.399-991صالأرضصورة)7(

.591صالابقالمصدر(8)
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اكطقة.فيالرْئب-،اءيةالزرا،ت-إتأ-ديثحلوغداالا-ةةاالفترات

تتةهـدالذيبردوطوالمثاهالبتدقفيهايكثركانان-يزأنياقوتويذكر

لزراهـةمركزاَالأخرىهيج..eوكانت،)1(الأقاليممنغيرهادونبه

،3(والسمفر%-لاواطوخيرىوالكلالمفضلا)هـمانءنفضلأ،الأكأ،ب)2(

برأسالمحيووةالأراضيمنواسمةمساحاتتفطيالقطنمزارعوكانت

كأنمافتجملهاءينأوستينبرثلاثمائةتسقىعينرأسبساتينوكانت،عين)4(

أطرى(؟وا)كروم)ْوالقمحالقطنكثيرةإنهاالمس!لتوفيوةال،واصدبستان

هـوموال!والرمانالةكنبسماتيناندستاسعرتوفيءبفارتين)6(فاكهةوفرة

.الأمطار)7(كلاعماداَ

كلاكطقةزارواالذينوالرحالة،افضلف4المصادرأحمت،وبالابمال

الزراعيإنتاجماوفوعالزراعيةساتيقهاوراهاوقىاوضياءمبساتينهاكثرة

فالبقولالقطنثمالغلالالأميةنيوتليماهـوموال!الفواكهصياولا

.(8)تافهساو

)9(

)2(

(r)

)4(

)5(

)?(

)7(

)8(

فيادتو

.832صىتةويم،الفداأبووانظر2/0.38البلدانممجم

.78صالكء،الا!طخري

.277صتقويم،النداأبو

.47صالمالك،الاصطخرى

.521صبلدان،لترنج

.4،1صالابقإ!درا

.928صئويم.ا)فداأبو

وءن.(ء384تتسولاصرءن)441-349صبلدان،دترنجوانظر

أبو-ء421،149،641صإ!درانف!ازظرو،\629،44-029ص
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فيها!خعق!ورسياسعةماكانزراعيأا،نطقةر15ازدعلىسإعدوقد

الأمطاركثرةعنفضلأ،وا)!يونوابداولالأ!ارمنشهممةفيتفثل

.1()الحبوبلزراعةتصلمحواسمةس!ولووجود

أفهـىزراعيةفمالياتفارسوااإيزاتهذهبكرديارأه،لياتفل

،أنواعما)3(بجودةتميزتا)قماالأحماكوصيد2(الحيوالأتا،وتربى؟رعي

(.tمم)نقديكوردء-لمهءنللاصتفادةالنحلقيب"-كذلك-والاهتمام

اازعلىب!رديارءنطقةاستمرت التتريوا-!!فـأ

القرنمتتصففي!رو!،أنيث،أءقبتها)قيوالفترة

الأرضصورة،صوةلابنناسخ،772،972،832،782،982صتةويم=الةدا،

رصد3،القزوثفي،37،47،57،87-27صالمالك،الاصطخري،203ص

،923038،615،731،733ء،21،ا):لداتممجم،ياقوت"467،194

.242،094صتاريخ،القرماني،!4/787-98

2،4/93!طالأءثىصح،القلفهدي،322-912صرحلة،جبيرابن(1) l

.772،972،832صتةويم،الفداأبر،191صالدهر4قي،الربوةشيخ،032-

-78،/!،733-3!21923،038،615،1ا)بلدانمه!جم،راقوت،928

الا!دطخري"،467صم!ر1،7)قزويني،202صالأرضمورة،صوقلابنلحاصخ،978

.2294.94ص1)ةرصاني،521،141صلسترنج،47،!3ص-،المث

(2).ewed!ث,Enc.Isl. art Artukids

الفيريئمنبماعةانالىيثيرحميث211-991صالأيامنشربف،الظاهرءبدوانظر

منألابقارمنوبملمةالأغناممنرأسآلفثلاثينكلإديزمانهبمن568عامتم!ةواحلبش

ونصيبين.د6منطقة

.223-222صرحل،جبيرابن)3(

.51103اك-ا،الممري(،)
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المواقعوبهضميافار!اوكانت،(11اله!ري!مورالسضالسابع

منبالرء-مسنويأديه،رألفهـ،ثةالضيرعلىب!هـتدرديارمنالاخرى

فييحدثكانمابسبب،ب!هـلاةخريبديارفيالزراءياالنثاطتهـض

تلرقكانتواضطراباتو-هـوبفنمن-ةيالأراطعط.لة-اكطقة

الزراعي.بالإنضاج-سيمةاَارأةس

الهبمريا)-ادسا)ةرنمطلمعمنذالة!نلهذهليترضةةالمنطبدأتوقد

A)عام!اردفيفي-ةأرزةإمارة7خرصةوطحق N Yوكان.(م9014-ء

وضهفالدولوتغيراسلاةالا%تلاف!نتيرةإ!-ايحدثالتخريبهـذا

كان(إز،!ث)حماغ-اوقلةيلي!امنوء-ز(بكرديارمناطقض")

،،)3(؟قيملإسأنهنيتيةلأنهويأخذويصادروينهبواحدقليلكلفيبليها

وابعاتالرعاةمنالمنطقةهاليأاب!،قومكانالتياتوالةارالفنبسهبوإما

الأكرادلي!ن(م0891ء=576)عامحدثتا)قا،كالمذبحةا،ستقرةغير

في،بكلديارد%ولهلدىأنهجبيرابنويذكرب!ر)14.ديارثهاليوا)تر؟ن

41-0585)ء،م-دود % Aمنوتذرأ!ةءلى"وأصحابههوظل(م

وسكنالم،الأرضفياَف،دويس!مونا)-بيلطمونيةكانواالذفيالأكرادإءارة

ربمافم،عادر-تممومحهقممهمعلىسلاطينهاالثهيمنولم،متيمة-ء،لفي

.ب،\ورقة،الأعلاق،شدادابن(9)

ما!للاطلاع-السابرة"الصفحات-وانظر.2/71التواريخ%امع،"دينرشيد(2)

النزوأءةهـتقيا)الفزاتفيبكرلديارالزراعيالازدهارعنالمتأخرونافيونالجهر

.التزي

3Tصآمد،ريخ،الفارقي3() A-ثV A.

(4).Enc.Isl. art. Artukids, New ed
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عزالثهإلامانعولالهمدافعولازص"بايئبابإلىالأحيانبمضفىووصلوا

والأ؟هـادا)ير؟نبينكهيرة4ة"-دزت(امء-581185)عام.وفي111)و-ل!

منةتما!ةل،ا)ثاموشيالباقا)مروشولياوا؟زررةواإوص-لدكرديرارفي

،الالأصوون!"ت1)!رق-لاا،1ازةط-ت،ستكنعدةداصتويحصىلامااطلق

(م2021هـ-95!)ءإمفيو.(2)الهتةة)تلكربيا)رحدرادحرريادنتوكا

ةضمذر،ا)ة-ادا؟شواًواإطهـقاطهووةب!رديارأفاءبر"ضفياتر؟ناثار

هـ-err)ءامذلدوزحرر.)3(حالسهلا-ملعلمالاقادرينإلاالطرقصلوك

الةهـىنتكبوورقا)!ريقطهونارا-وفيا)فالر-لإحرباأيديعلى(م3513

اجتمع(م1237=625،رجب)ذلكمنء-إصكنورمد،(تا)-ءيلاويحيفون

عمرابنيرة-فىج!إتر!ضعلىوأء-اروابرحردوإرأ؟هـادمنكبيرعدد

.(5)مهكمء،ونهبوااَكهيرعدداَءخ!موتتلوااهلهالمملىصدى

ج!ات5مناكطقةلهتمرضت،!اكنتيجةأ--اذ،يحدثالتخريبوكان

6231226)هـامحدث؟.عليهاالاسض-لاءفيوالطامعينالأعداء - Aم)

نهبأ"وتخريبأأهل!،"وإلدهـافي،-مماردفيإلىالأيوبيالأثرفتو-،عندصا

الفلاءفابعب!اأج!فقدكانفإن!اأإردقي.أممالخرابإلىهذاأدىوتد

و؟،.)16-هـابأفازدادتاطإدثةهذهفأت!ا،أهلهاكثرأوجلاءمدز،وطول

.912صجبيرارنرتلمة(1)

.5/835تلمدونابن،غ6447ص-يرة،ضدادارن،1/1112ال!ءل(2)

3/0فتصرا،االةدبرأءنهةلور.29/47الكامل(3) 1 0 Aتتة،الورديابن

12021.

.296171ال!امل(4)

.296169الابقإصدرا(5)

.935-58153خلدونابن،21/781ال!اءل(6)
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ءثاهزار-ويئإدا-لالةد"طارإتكراة-إمءةد(م0231-8265)ء،م-دث

وص!-(ذت-لا4ْءلمىدرواةص-،اطرليةممفية-دوااْ-هـثابرح-ردليارتطةةني

(ام252هـ-065)ءاماحرةاأء،دواثمومن91،وسرالأ)؟-ت(با)ف،داهـوءاثو

منبر:ف-4هـولا؟وسإر(م1258=!657)عاموفي.و-ربروا)2(ذم-وا

ؤامات!ةو.ثلملأثذ)كو."د.ا)-لاد)3(فيقوا-"برءهـوءإذتديارالىبفداد

زءاء"أؤ(صر،1)ثإم،5باقيا)ةيرتةدمفدا-تص،ديءاإ-رباتخاذإثإماساطإن

ر،اةا!ه.تير"-حهـؤ-م،أنءولا؟واء-إدإجماااكإطقفيالزروع،-راق

رماداَ،الزروعو!إرت،و-إبآ!در!نالواتةاإة!ة،فيأيامكأسةهـيرة

لهااداورةواكاصاقبرحرديارءدتثمومن.أ-ف!ر)4(وهـولاد"ودطع

ةجا05(5اا-كاإمماوا)تكرريناعالهمرط-لمةوا)تمبخر-بوالتللضإراتكلمصرحأ

اطثود1دتو-!4حلبنوابقام،المثالسبماهلعلى(م2869هـ-685)ءام

،الزروعو!رساتا)"ارلضنءلىاوا-ةة-وابزيرةالىاكتوور،الشرقالى

أبةواو!-ا،اأحرةوو..وسنجارالجزيرةالطماردفي-بلءلىاوأءارو

تةينقدو.إ)6(تهءيرذ!-،بإوالمدوف15ليإفيةةيمماةهلموهلاإممكنأ

عنكوذالاْءدائهمتمودوا)قيالجزيرةنيالمزروعةالأراةيتخريبفيالتتر

خهـه-ااردةعدطرقو!تاللث،با-راق!،أوب!،تمبث-يو!متركطريق

.233صالموصل"ريخ،الصاثغ،261-113/281)بداية،كثيرابئ(1)

.13/182البداية،كثيرابن(21

.11112914)-لمردُ،يزيالمقر(3)

.1374/لم12ابقا)المصدر(4)

الرابع.الفصلانظر(5)

136صالاْبامتشريف،الظاهرعبد)6( - 13 E،نفسمن291-911صوازظر

.45صالمماليكُصلاطينتاربخ،صتينزقىكذلكُوانظر.در10ا
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.(1)؟-يرةء4وبسس"4وا-،تLكل-فيليقاطركصرمؤلاء

"""

اتأ!ير4وابرتز-هـور)تكليدءلىثاز-ةيربJلا--لت"رضةةaاإتوءإدت

ا-لمطز-هـُكأتركما)15ذالمثؤةي،لاه;Uو(م3913هـ-697)ءامصتذشاه

أرخمماؤص-ك!"أبر-4منأظلمماهـفوكان،ا)ث،مالىتو!!4لدىابزيرةءلىابنه

ب!308)ء-،موفي،")2(!"ءورهـ!و-رب،أهـا-!اردصإءا)-لادهـذه

ءخماتاةسةإزدهوترك!اراخ!!!ربؤماردينألى--هـور)تكءاد(م0001

اطهـاب.-"باطصإرءلىاررلايىء4الي-تطعأاهـفل!نو،إةإء"ا-صإرءلى

يصةوطوسءقت-ذالم!تاتا)قيا)ةيرةوفي.وا،هـاءجما)3(إ-سا-!ناطقالذي

من!-تءهـة!ؤريبسإ-،تالىبم!ادء!4اء-"الزرا،ةإصاق-ئرفت-كل،ردفي

.41)يرةةإدا-لامستبااَ-يرألأصرانض!كااو،يرتلمواؤوإةرالةدوأصيمرسفيواؤرقبل

كاهـإة!حال!ت!أنهـ(873ت)ويذ؟هـالظاهري

.(عهسه)ْفياب%رالىكأولمحظهع-!نوأا!،لزراا)ةرىءنعدداَرةم

9761367)برحهـء-إملديارزيارز،لدى،برطوطةافيورصير - Aالى(م

رأنا)ةوليم!ناوهحن.%ر)ب)16الىكأهو)تةدكازتا)ماا،تإطقبمض

11،،2طالاْءثمحا!بح،ثندي1)ةاة،202-102صريرفاكءر،صري1)5(1)

104-2.،.

بلمد3،الثرفةاإحتبة:ادهـهانيعن)52ث-352صالمومل،ريخ،الصائغ(2)

.(13ثصجزء2

الهءافي.ءن425-532صالموصل،ر-خ،1)!ائغ،192صالغياثيالتاربح)3(

الرابع.ا)ةصلوانظر.032صالغياثيالتاردخ(4)

.52صالممالدُكثفزبدة(5)

.18212بطوطةابنرحلأ()6

،،.
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؟هـورالانخة-اضنحوبت!"كانر!كرديارفيالزراعيالإنتاجالمامالمنرنن

بهازأثر؟لالنطقةا)سياسيةالأحداثترجيهفياَكهيردوراَلمبوأنه،الزمن

الوتت.نفسني

قي-لمبحدثكذلك،تخريبمند*كرديارفيالزراعيللنظطحدثوما

السادسا)ةهـنمنالأولالربعفيلهتمرفتء!ر-لجب،لهاالأراتقةصمءكدفي

ا)ةلاحينءلىبالق!ضوة-اءم-م،التضريبيةالصلميبيينم!كاتمنالهجري

،(1يهما)وتخر-هـق!،أوارعمصزو!ب،وغلالهمأموالموهصادرةومماقبت!م

"مجدبخراب!الىالزراءية-ابمناطقمهظمتحولتأنذلكعنوتج

ءلىأثرهذاأنريبولا.)2(كبيرةزيادةا)فذائيةااوادأسمارزيادةالىأدى

اطلبيينءلىزؤكأذالتيا)ضرا؟بكازتحيث،بكرديارفيالأراتقةءوارد

تقية.الأرالخزيفةمواردهنم!مأ%زءاَتثكل

،المتأخرةافتراتافي-!وصأ،بكلديارلحقالذيالخرابمنوبالرءم

الهجريا):-امناةرنا-لال،-ااصبحتكيفاوحصن!اردفيمن!فان

أهاليممظمإن-!،لا،جرة)3(مههينهركزفي،(الميلأديعشرالرابع)

(،م1271-1261-!067-!1-1-)سنةبينفماماردفيالىلواات4حران

وبعضمارديئارسكانم،منبقيمنبملّنقلواحةظهاعنا)ةشعجزولما

،إياتازيالديننجمالسبدا،المثاضطروقد،4(خربروها)شم،الأخرىالمواقع

-/791(اطلبزبدة،ا)مديمابن(1) 51X.

.اكا)ثا)ة!لازظر1820-12989ادابقالمصدر2()

،13312الدرر،-جرابن،4/34الجنانة!راَ،الياؤمي()'

(.Enc. Isl. art. Artukids, (New ed

.(ب02مخطوطة)الأعلاق،شدادابن(لم)
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الىتحوببعدالواسمةالمدارسإ-دىفيالجمةإقامةالى،ماردينآصا

التترقصهدعندماالناَسمنماردفيالىازفوىمنكثرةبسببجامعمسجد

الزراءكاالتدهورهوالهجرةوذهالرئيسيالماملأنريبولا.البلاد)1(

اطرابءنفضلأ،اكيره!،تبلجبالجزيرةمنواسحةمناطقث!هدتهالذي

مناطقصنعدداَاجضاحالذيوالةلاء،السكنيةالمراكزبحفىطقالذي

تطةكابدأتالرعويةالظصربأن-كذلك-القولويمكن.بكر)2(دإر

والأسودالأبيفىاطروفلتيدوقوادقيامبحدوخاعةالزمنبمرورالمنطقةعلى

القاهـدةأننيريبولا،مواقمهاممظمعلىوالاستيلاءباستمراربمهاجمتما

.)3(ذاتهالايممبدليلالرعاةمنكانتالامارقينلهاتينالبئ!رية

لعبتوالصحيةالطبيحيةالهوامىلأننجد،البثريةالموا!لعنوفضلأ

فيوباقمالي،بكرديارنيالزراعياجالاتمستوىتحديد*فيكبيراَدوراَ

الحوامل،تلكبس!بب،طقةالمهنمرضتوقد.هتكالمعيشةمتوىتحديد

انخفاضه.أوالمميشةمستوىوارتكل-اعوالفلاءالرضصمنمتماقبةلفترات

.الفتراتتلكلأماستمراضيليوف!ا

ولاعادةبمثلهتجر،لمعظيمبردبمارديئوقع(م0112هـ=514)عامفي

.والشجرا14النباتأكئروإتلافالمواء!إهلاكالىأدىمما،منهأكثرأبمر

.ب031السابقرالمصد(9)

t-71554ثذرات،الممادابئ،ب2،السابقصدرlا(2) 0 A.

.(912صمخطوطة)الفيانيالتاريخانظر3()

نحطوطة)تاريخ،الفراتابن،202صدمقتاريخذيل،القلانيابئ)4(

./2)،.
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هـلءفيمةزلزلةالجزيرةفيحدثت(م1137-5325)عاممنصفروني

وفي.ا(ادكانامنكبيرعددافي!وهلكهناد!واضععدةأهاكتإثا

دأثزلازلا،نطةةنفسفيحدثت(م؟07؟=5655)ء،ممنث!وال

رمض،نوفي.أ)2(مثلهااناسايرلم"بحيثالحطورةمنوبلفت،سابقتهامن

رحرديارفيالربيعمويممفيالأمطارتوالت(م1174=9565)عاممن

أدىذلكإن-ق،مرتينسوىخلالهاالشمستظرلم،يوء(أربمينودامت

؟،أنقافم-اتحتالناسمنكثيروموتبمضهاوا!يارالمسا؟نخرابالى

OVA،57)عاموفي)،1.كبيرةزيادةدجلةازديادالىأدى = Aانةطمت(ما

والموصلوالمراقوالشاما!اورةوالمناطق،بكلديارصاثرنيتمامأالأمطار

والشعير،اطةطةسهـ،رأتةمتواراليلادسائرنيالفلاءفاشتد،وأرمينية

-ء575)هـام!ايةالىذلكودام،الميتةالناسوأكلالأقواتوندرت

NA4الأمطارلبثتماثم.الموتفيهكثرثديدعاموباءذلكتبعثم(،ما

(م0013-7955)عاموفي.الأسمار)4(فرخصتجديدمنسقطتأن

الىوأدتاصمامواوابزيرةالهصاقأنحاءمظمثهلتعامةزلازلحدثت

الزلازلعادت(م3012هـ=006)عاموني.الهلدان)5(منعددتخريب

5=012)عاموفي.)6(السالفةالمناطقوكلت،أشدو،تف،جديدمن

.263صدثق،القلاذميابن!9)

.(749مخطوطة)الةوريةالسيرة،بة3ثقافيإنا،541صالباهر،الأثيرادن(2)

1"ا)-ارقماالمصدر،ثهه،ةاضيا!ن1/16615الكامل(3) .v

.114/81الكامل(4)

.3/901-،!،رثخ،الغزى،9/35ا!صرالجامع،الاء!يابن(5)

+1؟.ب-إبتاربخ.1)فزي،16113الكروبممْرج،واعلابن)6(
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مناَكهيرفأهـإكاد-اورةوالمناطقليحرديارفياط-رادازةثحر(م1223

وجاءتشديدرفلاءا)صالةةالمضإطقأص"بتا)تايخماا)"اموفي1(.واطضراالنلال

الأعمار)2(.وارتفاعالأقواتزدرةفيفزادت،ابرادمنكثيةةأخرىموجة

فرخصت،(م1225هـ=623)ا)ت-اليا)مامفي-فاًنا)فلاءلبثماثم

الأطمه،بنةلالسماحمن(1)ظاهر)باءيا)5الخليفةد"قاممايس!ببالأسمار

فيم!نيةةاسهف!ل،ن!إؤجاب!ثكلالةلاءمث!طةيحللمالاجراءمذاأنويظهر

شيء،كلا)ط-اممعوغلا،والكلاب4المتاكإسكلوأ(ء623)التاليالمام

منالأمطارتسطةطءنوبالرغم،ا)ةديمثمنهأضحافأرب"علىيزيدماوبلغ

انتشاربسببتن!صرلما)ة-لاءساوةةفإن،الربيعنهايةالىالشتاءأول

-قماتتحسنالأسحاربدأتأنوما.)4(الموتوكثرةالوباءواشتدارالأمراض

فارتفعت،المويممذ)كأذترتا)قيا)قلبلمةالفلالعلىوةضىاب-هـادانتشر

أهلكالقرىمن؟ثيرفياطجم؟بيربرد-ث،قطعنفضلأ،جديدمنالأسمار

نأدونادنةوانتهت،ودواجتثاءواف!اهنكبيرءددعلىوةضى13زرو

(م1226هـ-،62)-4التالي،المتطيلةواستمر،الت-لاه)5(حدةتخف

ذار2شهرفياكاجوتساقط،ونةصانأزيادة،فثلمةليةسبةلأسماراكتوتحرر

(ء625)التالياله-،مفيالأسمارانخففتو.)6(الفاكهةأزء-ارفأملك

21121ل!ا)ح1(1) ، 1 v!12،/111دُسد)1،ييزرة.

.211479لكاملا(2)

.213/81بقا)-ارالمصهد(3)

.589-214181بقادارإصدا(،)

.216/99ا)-إبقرلمصدا(5)

.113/179)بداية،كثيرابن،699-251199الابقالمصدر()6
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كانتء-!-باغلمالأيسهإرنألاإ،-يدة(والشهيراطتطة)الةلالوجماءت

فيالأصطارقات(م0123هـ=628)عاموفي.الغلاء)1(أزمةفل4علإ

ؤحن!نهاأإلا،جديدمنارالأصصرزفت"اداورةوالمناطقبكلديار

.)2(الضيةالسنينطوالعليهاكانتالتيبالشدة

أف-،ءفي(الهظيمونا!طاء)ازتثصر!م1251-965!ا)عاموني

زلزال-دث(م2751-675،)عاموفىِ.بكو)3(ديارورضمنهايرةابش

تخريبالىوأدىب!هـ،ديارالىأجنوبروا!تدأرءيأيةبمنطقةبردأتطير

.وبافارقين)4(ماردينمنشاسمةمناطق

تةعولم،ذلكبمد،والزلاكألواداعاتوالأوبئةالضلاءحوادثتلتثم

،1317=ء718و717)عامي-قالنوعمذامنمثمورةحوادث

MAعدداَافطربكرديارفيشديدغلاءحدث(7175)عامففي،(م

طقتالتشمنتوةأنإلا،ا)مامالىواكوجهمغادر!االىماررينع!نمن

وني.4)0(اله،مىمنوثلاثمائة،-،-رسغائة-واليوكانواممظمموقتلتبهم

فارص،بلادوثهاليوا)مراق،الهاورةوالمناطقبحرديارا-"احالتالياله،م

سثلفيْدورهلمبالذيالضترمنوا)ةخوف،الأمطارقلةبسببشديدغلاء

الكثيروتوتوفيالأعماروارتةستالأقواتفمدمت،الاقتصاديالنشاط

.21/999الكامل(1)

صلب،الغزي،139/829)بداية،كثيرابن،21/802ا)صارقإصدرا(2)

3/491.

.711صالموصلتاريخ،العمريَ)3(

.23131الزمانةمراَذيل،اليونيني(4)

.311Aث1)بداية،كثيرابن،26612تتمة،اررديابن()5
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الهروببمضهموصاول،أولادموباعواواطيواناتاإهـتاتالناسكلوأجوعأ

3%-هـكانتثم.)1(عليهمتضتالطريقفي-،!تهما)قيا)صهوباتأنإلا

(،م1342=5)743عامحدثتالتيتاكبكرديارنيالمشهورةالفلاءنوبات

صنواتبخمسذلكوبمدأثمهرا2(.صتةواستمرالو!ف!اوز-داَبلغ-يث

7013الأولىجمادى) - A VIAبراب،متدأالطاءونوباهان!س،(م

ئلفيخطيراَدوراَول!-ب،بكرديارأف!اهوجميعوممرالثا!ةفطى

هـ،موفي.ادكان)3(منهانلعددوفاةالىأدى،؟الا!صادي!لنشاط

وبفداددممروديارالثاممناطقفيالجرادانثس،(م0009هـ=308)

.،جرداَ)4(الأرضوجهعلىماوجرد...ثمجراءكلفمرى"

والصناعة،التجارةوهي،بكرديارفيالأخرىالا!صاديةالفمالياتأما

وثمة.عليهماواضحأضوءاَيلقيماالمةم!آالكا!،الرواياتمنيرجدفلا

عنالأسا-يةالممما!بمضتمط!ليمتتجمعأنيم!نمتفرقةإشارات

منإنتاجماوكثرةبكرلديارالزراعيةالإم!نياتأنريبولا.ا،وضوع

بهضالىوصاجت!-ا،جهةمن،والكروموا)قطنوالزيقونوالمارالغلال

اطركاتنشيطفيهامى(دوراَلمبت.أضرى-!ةءنوالأطعمةإ!منوعاتا

الأسواقمنكبيرعددنشوءعلىساعدت،؟اداَواستيراَتصديرفيهاالتجارية

كال!امالجهاتثكأمنوالمفردالجلأتجاريقصدهابكر،كانديارأكأ،ءشقفي

الجنانة7مر،اليافمي،9/12089الدك،يزيرالمة،2/662نتمة،الورديابن(9)

2ا4 ev،6/7شذرات،الممادابن،41/86البداية،كثيرابن،.

.2/434الكامنةالدرر،صجرابن(2)

.781-لأ6138صلب،الفزي،01/791الزاهرةاكجوم،بردىتفريابئ3()

.699-519تيمورأخبار،عرب!ثاهابن(4)
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.11ب!ر)ديارمنطهـة"المت:إطقوا،الروموبلاُ

،يافارة!ن)2(3بالأسواقتزد-مركرديارفيال!كرىا،دنأرباضوكازت

بصفو.(7)رصوو،(6)ذلجسردو،()ْيئدرماو،(،)!؟يةن-صو،(3)نزر!و

4و!ةو)ة-إرع،وايص"،)18وأرزاذكا-إفلةكانتبأنهاالأسواقهءف-هـيرايْ

ربممنالرابع4الجهالىبردندصرءةإمت!كان":يةولحيثالأصواقلهذه

1،-0855)ءامللأوا 1 Aلأن،1ةه-ودلثمو-فلةا)قاهلأ4غهلر-(م

ابثاتهذهأهل14ءخمع-فلمةسوقوالأحدوالسبتوابى"ارويسيومبها

!تصلقرىشالآو!خأممهاا)طررقلأن،بهاالمتصلةاقرىوافى!الهاورة

(البازار)طتا؟3مناليهاالهتمعالسوقذا5و،-مون،مشيدةوخالمات

زاروالذيحوقلابئتحمابناصخويذكر..)9(00مهدءةعوقكلوأيام

كانتدن!صروأق،واعهةكانتدنيسرسوقبأن،الأراتقةعهدفيالمنطقة

ماشم،والثراءللصهـحأصديومكلصحرائهافيالناسيجتمعتريةأمرهابدءفي

وابن،ا721َورقة،الأعلاق،سْدادابنوانظر.022صرصلة،جبيرابن(1)

12/9رحلة،بطوطة .A

.خسررماصرعن431صلرنج،202صالأرضصورة،حوفلابنلاسخ()2

.(خسرو!امرعن)41،صبلدان،لزنجأ)3

.(حوقلابنلا-خعن)514صلترفي،202صحموةلابنلما-خ()ث

ئارص3،ال!زريني،4/093البلداتممجم،ياتوت،202صحوقلابنلاص(5)

.369-125صلترنج،925-026

حلب،تأربخ،الطباخ،2/261البلدانممجم،ياقوت،302صحموقلانجن!ماص(6)

عىلزنج،14058

.3/043البلدانممجم،ياقوت!()

12\2عىر-لمة(8) 0 - T.

-.122-022صاصابقاالمصدر(9)
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الخاناتؤتثات،ا)-تإرةإ--لمزص-إت؟ةز-جة،انا)"ءرفه،!ازةثساًناءث

ثمومن،ا)ةمح!اريةا)5ءا--،تيرا--ادتلمةةوالأسواقواطاصاتاة:ادقوا

،سإههـا)ءلمداتمنا!تإةةإ-ضإزعاا)ء"قيإباَ؟-يرقيإرير(اَمر؟شأصب-ت

اذبوا)ة!رإضمماناتواإعلارزفياب!-،كثرو،ثئ-عإتمنناسأوطكا!واسب

وكانتص--،5ء!دديادزرر-سزار4زأيا!وتوليذكر.!1)ا)ة-،رةعلىإةةالخض

1226ء،مفي)سنةثلاز!نبر"دزارهاثم،اكزنآةهـدة = 5 6 Y rوقد"(م

الىرخيرمما،"21(أسواقوءظمأهلوكثرةاَكبرلهانظيرلااَصءصصارت

؟ة،ة-ةوزيادةانالههروافاعالمدننثوءعلىاكجاريا)ةمثاطتأثير!دى

النث،ع!هذادىأ؟.ء،صلمةياديوأءؤسساتعن4د!شلزصمار-؟ب،ا)نهكان

.3(االمضطةةنيلأسمارار!صالىاكجاري

كلوغيروو-اونصيب!نكدنيسربكرديارمدنأممنءددوقوعوكان

،وال!ئامفارسوبلادرمي!نيةوأوابريرةاقالهرلثمماليالرثيسيةيةا)ة-اراطرقا

تأو،ظثر.'f)ركرديارفيالتجارةازتإشالىأدتالتيالمهمةا)مو)ملمن

ولم،اط-وانات!نالبريةا)خةلوشائطعلىأصاس،اعتمدتا،ةطقةفياك-ارة

اد-اريمظمضيقهـلجبربما،واسعنطاقعلىالمائيةالوساْل--ت!دم

هناكفإنذلكُومع.فمِهاالنةلسةنتسييرإم!نوعدم،اكطقةفيالما؟-ة

فافاتزلثل،السةنتسييرفي-(صابةتستضدمكانتواصمةمائيةمجار

ويقول.)5(السفنلسير!،لحأوا-داَمجرىدجلةيصيرحيثاَمدءنالقريبة

.4/058-لمبناريخ،ا)طباخوانظر،،.2صالأرضصورة(9)

.629صبلدان،لسزنج4كأونقل.16!2/2البلدان.مبم(2)

.302صالأرضصورة،!وقلابنلما-ح)3(

.14085ا)طبخ"987-"7/81ثالبلدانممجم.رإةوت:انظر(؟)

.!45صب!ان،لترنج(5)

8؟؟
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:يتساءلثم".عينرأسأهليمرفهاولا،-فينةعينرأسفْيأرلم،:داقوت

،ذكروا؟س!ف(صفيرة!ملوهو؟ثير111ءلأن3ذاكسببأدريولا

ياقوتأوردهمابأنابشميمكننولكل.mذلل!فمدمتصرتالم!مولمل

مزارعيأنالىهذا،الأراتقةفيهاحما)قاالطويلةالفتراتكلعلىينطبق

الصتارزوارقمتسهيرفيالمتشانجكةالهاريهذهيستشدمونكانواعينرأس

كذلك،،الزوارقهذ.منأفادواوربما،cryبساتينمالىتحملهمكانتالق

الزراعية.منتجاثمنقلعلياتبمضني

الشامفثملتءمهارءهـدلتاجرونديارأهاليكانالتيالجهاتامتدت

()ذربيجمان)وفارسوأرمينيةالأناضولوبلادوالموص!لوالجزيرةوالعراق

.أيضأ)4(مصركلت؟،الخزر)13بحرمنالقريبةالمضطهـفةالشمالص4والجهات

يحدثبماكان،الزراعةشأنشأنها،للنطمَةالتجاريةالفمالياتتأثرتوقد

حريةتعرقلكانتو-روبواضطراباتفقمنبهاالمحيطةالمناطقوفيفيها

فتراتبمضفي،بكرديارتجارلاقىوقدI(والأسفار)5التنقلفيالتجار

ريبولا،لوالصلالطاردةوتمرضوا،اَكبيرأذى،علي!االمفولية)ديطرة

محاوات!ملدى،جرستمانةبقتلالمفولقياممن،ذكرءاسلفالي،اطادثةأن

لحقماعلىواضحأمثلأتمطي،الفلاءأزماتإصدىفي،ارديئمهغادرة

عاد،المضطقةعلىالمفوليةالسيطرةضمفتوعندما.الفتراتتلكفيبالتجار

733البلدانمعجم(9) - 3! /1 r.

.521صبلدان،اصرنج(2)

.Enc.Isl.291/09الكامل(،) art. Artukids, New ed

.2/937الكامنةالدرر،حجرابن،01/44الزاهرةالنجوآ،برديتفرىابن(،)

1ال!كامل(5) 0 111 I،41/83البداية،كثيرابن،26612تتمة،الورديابن.

944)92(
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اقيصاال!كبيرةالم!نةالىتثيررواياتوهنالك.م!نتهمليأخذواالتجار

لعبوقدء!ذا.(9بكراديارالى،يرددونكانواالذيئالتجاربمضعليها

نيا)تجاريةالقوانلصيرعرتلةفياَضطيردوراَ،واللصوصالطرقئطاع

لا"أصيانأا)قوافلكانتحيث،ضماف(مراهفيمايحمكانالتنالفترات

ومعهمإلا،كيفاوصصنوماردفيوحانيوإرزن7مدالىميافارقينمنتسير

،(م0135=ء751)ءاموفي.")12القريبةالمسافةهذهنيتخضدمضيل

،اداورةوالمناطقسنجارفيوالتر؟نالمربطغيانكثر،المثالسبيلكل

نأ!ون،)13الطريقوقطهواالةجارأموالو!بوا،وفسادمبفيهموتمادى

فيهاالحمتولىالتيالفتراتفيأما.!د!عندإيقافهمكلالمنطقةص!ميقدر-

الطرققطاعخطروتضاءل،التجاريةالطرقسادالأمنف!ن،أقوياءأمراه

(،م1811=5125)عامميافارقينكلةيلغازياستولىفحندما.رالاصوص

يخلومعهمإلا...تسيرلاوالقوافلاطراميةمنمخيفةالبلادكانت،

،والطرتماتالبلا!أمنتإيلغازيملكُفحيث،القرببةالمافةفيتخفزم

ولدى.1)4(العمارةفيميافارقينومدتالضياعوعرت،اطراميةوانهزمت

منعرفبما-تمكن(م51249=518)عامحلببهرامفيبلكدخول

،الطرققطاعكلوقضى،السابقةالفترةنيافتقدالذيالأمننث!رمن-صزمه

:للحارسالةساد،وقالاربابمادةاوحسمو!ارأليلأحلبأبواببفتحوأمر

الطريقأنالىالأثيرابئوي!ثير.،)5(عنقكضربتتصيححممتكعدتإن

.38143/434-12937الكامنةالدرر،صبرابن()1

20061ةورب،الأعلاق،ضدادابئ2()

.889-3/871صلبتاريخ"الغزكلح(3)

.2061ورتة،الاعلاق،شدادابن)4(

.2/217الحلبزبدة،المديمابن(5)
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الىفيهالساشتحماجلا6مضأ-كانعهد.في-بكروديارالموملبين

الأمن.زشرفيوركأخهمالأراتقةبمض-رمبنضلذاكوكان.صراسة)9(

عةعلىالقضاهمنماردفيأميرتمكن(م1353=7545)عامأواخروني

بعضبمطفحظيقدوكان،المنطقةفيالطرقة!اعأتطروهوالز؟ني

.)2(الموصلأميروبخاصةأمرائها

***

علىاعماداَ-كذلك-تنشطكازتالأرتقيةالخجمارةأتردبولا

وح!مالماليكبينتمقدكانتالتنتلكص!لا،الدوليةالتباريةالاتفاقيات

ب!ثايتاجرونالأراتقةكاقالتي،المناطقممظمذنملكانتواليالأناضول

عقدتالتيالاتفاقيةتلك-المثالسبيلعلى-ونذكر.طرقهاويسلكرن

الأرمنملك(ليفوناولجاالمماليلىُسلطانبين،(م1285=6845)عام

لجهميحدثلاالجهتينمنالمتردديئالتجارأنقى...)نصهافيوجاء

..والانصافالحدلمنهجبهمويسلكُ..مظالة!متجددولا،صادث

والمحراقوالمغربالمشرقوبلدالرومبلدمنا%رمنبلددخلمنأز،وكل

...والرعيةالتجارمنا)سلطانيةالبلادقا!داَالب!دوساثروالعجموبفداد

ولايحوقهمولا-المماليكبلادأي-السلطانيةالبلادالىباطضورلهميف!ح

."...إ)3(يمنمهم

والموادالزرا!طاكلترات-الأرازقةعهدفي-ب!رديارتجارةثهلت

.002صالائرالمثل(9)

4ال!منةالدرر،!حرابن(2) /A.T

(r)001-99صالأيامتشريف،الظاهرعبد.

451
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وصاثهـوالمم!مموالأرزوالدوسالتمرتسضوردفكانت.والمصهنوعاتالحام

هواءمفيوالشهيرةالحظءنفضلأ،فيهافوفرلاالتيالزراعيةالمنتر-ات

فيالاست!لاك)فرضالأءناموتامة،المواشيوكذلك،والمحاعات)1(الجفات

فيالرلييع%لالي!خقلونوالأكرادا)ير؟نمنالرءاةكانحيث،3الموابعض

هـتافياللحمأسه،راتفاضعلىيسطءدا!'أغنامملبيعالجزيرةأنحاه

صناعتماتجيدالتي2!ماتابمنالمصنوعاتبمضتستورد؟كانت.3)2(المو

منوالفضةكالذهباطامالمواداستيرادعنفضلأ،وغيرهحلب)3(كصابون

فيالممدنينهذفيقلةبسصب،الضةودسكلض-ضفارسوبلادالموصل

.)14المنطقة

حركاأن،ترالمؤر!ينالر-الامنوءيره،جبيرافيذكر.مماويستفاد

الداخلية،الأسواقعلىالأولىبالدر%ةتمتمدكانتبكرديارلمنت!اتيعاتالمه

الزراعيةمنتجا!امنال!كثيراطارجالى-صدردممردياركانتفقدذلكومع

المنتجاتتصدرف!نت.ةيهاالمتوفرةالخامالموادوبحضالفاثقةومصنوعا!ا

وا)فتقالبندقطسماولا،كالثمارالخارجالىكبيرةب!لمياتالفائضةالزراعية

افورتصدركانت؟.والكروموالزيتونوالبطمبلوطوالشاهواللوز

المنطقة،فيالكرومكثرةبسبمابواسعنطاقعلىوالمصنرعةود!ابجىالمشهورة

.313/89ملالكا(1)

-552صدمق،الةلانيابنوانظر،699-211591الابقإصدرا(2)

.452صالمنضخب،الخنةابن)3(

لؤلز(الدينبدرضربهاالتيالم!كوكات)مقالة،669صئنة52عدد،بغدا!مجلة(،)

ابفي.باقر!مد

)52
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النحل،ربيةتكثرصيثوالمسلهـالفاؤقما،الشهذو(الزءفراننباتعنفضلا

اأ!المرجحومن.11اوالبقولسوالخضالغلالمنالفا؟ضةا)!ياتوكذلك

علىالمنطقةفيينتجالذيالةطنمنالصناعيةحاجتهاعنا)فائضتصدركانت

،الأءراب)3(بهتتفىبالذيالمحلب؟ذلكصادراتهاومن.)2(واسعنطاق

!اكأةالحطنيلهنظيرلابكوز"يتصفوالذيمحليأو!خعالذيالوردوماه

.،()والطيب

رأهـاوعلىكذلكالصناعيةعنتصا!امنعدداَتصدربكردياروكانت

ماردينالىالمنسوبةْوا)ثابوالبطافي)5(والنصافيوالأبرادكالأزرافوجات

بتصديرالخطقةاشتهرت؟.(v)اطهـزمية،والفراقالمرعز)6(منوالمصنوء،

والكللافرث!اوشراشفوالمنادلالموشيةوالثياباصوفيةاوا)طيالةالقطيفة

كانتأ!ا،؟ا18الجهاتوسائربغدادالىرصدرالتيوالصوفالكتانوثياب

.اإةسوجات)6(منأخرىوأنواعالبسطتصهدر

(9

327

2(

3(

4(

5(

6(

7(

8(

9(

،532صدمثق،القلانيابن،262-422ص7ء!دختار،ا)فارقي

،91003الأبصارمالك،1)همري،ب-اَ!6ورذة،الأعلاق،ضدادابن

ا!وني.عن521صبلدان،لنرنج،246-2146/البلدانء!جم،باقوت

المستوني.عن269-512صبلدان،لسترنج،47ص-الك،الا!طخري

.269صبلدان،لسترنج،61215البلدانهـمجم،راقوت

.429صىبلدان،لصزنج

.ب1*8ورقة،الأعلاق،ضدادابن

.83121رحل،بطوطةابن

.33112البلدانصمبم،ياقوت

.46-04صالموصلأ،بكة"جميالديوهسميد

.0،914الزاهرةالنجوم،برديتفريابنانظر
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،)11كالنحاسفيهاالمتوفرةاطامالمواد،مضتصدربكلديار؟كانت

ا!تخدامهالةهـض-،ني)2(،وبخا!ةمناطقهابمضفيركثركانالذياطديدو

اهر-و-صدركازت؟.اي!،االمصدرالجهاتفيالنةودو-كالأوانيصظعةفي

ز-اجبأنهحوقلابئيصفهوالذي،ماردفي)3(جبلفييكثرالذيالزجاج

،الىوموبلدوالمراقابزيرةبلدانسائرالىماردينمنيحصلكانوأنه"جيد

كلشديداَاطارجيالطلب؟كان،،4)"(فبوهريةسواهءاعلىفصفضل

وط!نللأرحيةتستخدموالتي6مدفيالمتوفرة(ال!هـانيت)السوداءالحجارة

ومنها،نظيرالأرضفيلهاليس"بأ!ا-وقلافيويصفها،والبناءالحبوب

اأ!المر%حومن.ديناراَ)5(شصينالمراقفيبهللطحناطبريساويها

وكانت.طقة)6(المتفيتوفرهاكاكْرةرالحطبا)ةممر-مكذاكتصدركانت

من--15تشكل،اسالفةاالأوليةالموادبمضكلتقومالتيالمصضوعات

.)!(الشربوأقداحالنحاسيةالأوانيوفياصةبكرديارصادرات

مخطوطا)النوريةاليرة،ش!تقاضيإنا،091033ال!ءل،الأثيرابن(')

.(2/95مخطوطة)تاريخ،النراتابن،(08-18

،ياقوتوانظر،21/969البداية،كثيرابن،ب921ورقة،اَمد،ويخ،النارقي(2)

،البلادصاثرالىيجلبكانضانيصديدأنالىليروهو9/048،2/881البلدان.مبم

.094صتاريخ،القرماني

.Enc.Isl. art. Artukids. New ed

صبح،الفلقئدي،73صالمالك،الاسطخري،972صنفوم5الفداابر3()

.2،61413!الا!ى

.؟49صالأرطر،حصورة(4)

.102صالسابقاصدرا(0)

.ب-692ورقة،الأملاق،ثدا!ابن6225-422ص6مدتاريخ"النارقي(6)

4.صبلدان،دترنج(7) 6 - 1E؟.

،54
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وعلىالفنيةالمهارةعلىاعصمدتا)قاالصناعاتمنعددرممرديارفيقام

زراعيةومواد،والزجاجواطدردا)ضصإسمدني3)-،او!وادمنفيهاتوفرصا

عز.11واالغنمأصواتعنفضلاَ،والزعفرانا!انواكا)ةطنللتصنيعسالحة

المنض-اتأمتثحل(الخ...سىفمراوا)ْ-طواله1،لاليس)اإ:-وجاتوكانت

الفترةمنذابمنسوجاخ!مشهورةالجزيرةبرلادكانتةقد.بكرلديارا)م!ناعية

بكلدياروبخا!،،ذاكبعدالمظةةورفت،(9لاَمي)لإساالةةحسبةتالتي

تصنعاَمدوكانت.)2(الةطهفةصياكةوم!ن!صا،الحيا؟،مت،عةءلىمحافظة

الفرششراشف)والمةارموالمة!ادلا،وثيةاث-ابواالصهوفيةال!ااصة

4(،)والخيامالبسطبصناء،اشتهرت؟،اصوف)13واا)ممتانوثياب(وال!ل

!ناعماتبلنتالذينالأراتقةءثدفيازدهرتالصناعاتذه5أنريبولا

اليهاالمنسوبةالثيابتصنعماردفيفكانت.ازدهارهـاأوجعهد!مفيالنسيج

وذلك(الهيز)5شمرتح!تاإنتشرالصوفأي)بالمرهـزالممروفالصوفمن

إرزتوفي.اإراعيوجودةالمنطة،نيالماعز؟كرددسببالمادةهذهلنوفر

القريبهْحرزموفي،وا)بطافي)6(إخصافيواوالأبرادالرفاعالأزرتصنعإنتْ

.85-1308مجلى-وءر)1(

.1208بضداد،ريىخ،البفداديالحطيب(2)

،541صاكلهاسمأحن.البثاري،03،33صبالت!،رةالةبمر.الجاحظ(3)

غطوهـ")الحقائقمظر،شاهنثاهابن،46-54صالموصلألماب!ة،جيالديوه

017).

مفرج،واصلابن:وانظر.(079صبىمخطوطة)اطقائقمظر،ثاهـلحاهابن(4)

.(2!812افطودهالقسم)الكروب

.2/821ر-لة.بطوطةابن()5

.ب128ةور،الأءلاق،شدادابن)6(
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باجادة-ررمس!ناث!رالتيالحرزصب-4الفراندتصنعكانتماردفيمن

.صنمها)1(

أيرديعلى،يرود!ماامتازتإقااالخورصناعةب!رديارفيوانتشرت

ءؤلاءيمتلكماكانكثرةبسببوالكنا؟سالأديرةلىكان"وبخاصالم!هحبين

!خاهـةانتث!رت؟،المجالهذافيامربةةاو%برش!م،)12الكروممزارعمن

،وا)طيب)3(ا)!طارةفيلهزظيمرلاب!ونه"يتصهفكانالذيالورلىء،ء

بمضفيالز%اجيةاإوادصثرةبسبب)4(الزجاجيةوالأوانيالزجاجوصناعة

وبسدب.15)اكمربأةداحبصهناء،سهرتاشت!رتاوقد.بكرديارمناطق

سهائكوممليدالىوالنراستمدينطةةالمتفيانثساطاماإمدنيةالموادكثرة

صتاء4ازدهارالىالنر،ستوفرأدى؟،الفةود)6(-كفيلاستدامهاالص!

كانالتيا)ةاخرةالن!اسرأوانياسمرتاسثترتوقد.)7(النحاسيةالأواني

ديارأبناءأحدأنالىاَأض!يرالاشارةمنبدولا.8(اهناكالصفارونمايصنه

مظعةإتقانمنتمكن،الأسمرديالأصطرلابييوسففياللهعبدوهودءر

1(

2(

3(

،(

الفار

5(

6(

يخر3-

7(

8(

.12923البلدانممجم،يرإقوت(

.1/013!صالك،الممري،246-211146السابقالمصدر(

.Nitصبلدان،اصترنج(

،291صتحبة،الربرةضيخ،،2،3161طالأعشىصح،القلفندكطانظر(

51صالتقاسيماًصسن،كط 46 - li.

.£61-541صبلدان،لرنج(

الفارقي،،ب406ورة،الأعلاق،ضدادابن،211/91البداية،كثيرابن(

.ب921ووفة،6مد

,Enc.Isl. art. Artukids. New ed

.01/44اكاهرةالنحوم،برديتفريابنانظر(

.61f-541صبلدان،لسرنج،

456
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الأراتقةح!مأ!دأنوالى)9(4،حصتأوفاعأوسلةيهففاق"الأ!طهـلاب

قص-لمنلهركبتعجيبةمانيةساء"يمتلك،كان(م79550012=)

.(2ايرابشال!ب!يرنييماإي!

***

المواردازديادب!هـالىديارب"تمتعتالتيالاةتصاديةالام!زياتهذهأدت

الفرا؟بعلىالأولىبالدرجةتمتمدكازت1)مما،الأرتفةللحكوماتد-ة111

عدداعتمراضيصبقوقد.-اص)3(بش!لوالت!ارةالزراعةعلىاإفروض4

اهراءخزائنفيتتصبكازتالتيال!بيرةالثرواتالىتثيرا)قيالرواياتمن

أصد)ج!يربئالدولةمميدأنالفارقي؟رورف.ازةةالأراوس!بةالذيند*كرريار

على(م؟98.هـ-82،)ء-امالمللثنظإممعاتفق،(ادلاجقةوزراء

مياةارقيننصارىوأن،ديضمار)"(؟ليونصنين؟لاثلمدةبكرديارضان

الىالمساجدأصدإء،دةمقابلدليخارألفخسينمقدارالدولةعيدعلىءهـضوا

الأراتقةيقدمهاا)قيالفراماتوكانت.رفض)5(أنهإلاسابة،؟كانلهمدير

كانيا!م!سه"الىتشير،تطر!ممنيتخلصواي،لأءداغمالأحيانبضفي

957ء)عامالدينصلاحفتحهاعندصاو-ده،،6مدمدينةفيوكان.لية)6(ال

.4812.3ا)كاتالدرر،-جرابئ(9)

(.T Rice, The seljuks, pp. .182-181 (r

،202صالأرضصورة،حوقلابنناسغ،226-422صاَمد،ريخ.الفارقي)3(

-آ69ورقة،الأءلاق،شدادابن

.ب-ا69َورة"،الأعلاق،ضدادابن،622-422صاَمدتاربخ،إفارقيا(4)

.596ورقة،الابقالمصدر،ثدادابن2220صالسابقإ!درا"الفارقي(0)

ا)ءمل.منيليماانظر)6(
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.دينارملارينزلادةفاويوذ-إئرأكلوالأ،للأرازة"وبرما(!!118-

4رلهة.-الاعهـا3!ا:ةو%ز15ذ-إئرمنباعجماالأرزةلانأريهقراافيإنويرقال

المظةهـأ!يرا،المىوؤدم.(1ذ-إئرها)صنالأرضامتلأتحىقيصت!ن-بعمدة

أبرهاد-هـه-،اتحفمن(مors.-ء965)ء-إم!ولا؟وهديةماردين

ألفوثمانونأربعذ؟هـ،ماعلى،تهاو-5بوهـهـةباط-ةص.لتمامنادهوأب

صرزموهجما،بكرديارفيةيرةaiاالةهـىإ--دىريعو،لغ.2(دينارا

.در!)3(لافآةوءثسكل،:تإن،صهنةعثمرين،دة،3يئءإردكلن"ا)ةرر

""

الأرتقيةللضزأناتالأسايهيااوردت!ثكلكانتالفرأئبأنفيريبولا

علىاتقةالأرفرضمااتناتلكالىلالتةصبلتةطرقاالمصادرف!نذلك"-مع

ا)فرائبآأرأن-ا)قليلةالرواياتعلىاعتماداَ-القولويمكن.رعايا!)4(

+م،سبهالتيادخواتوفيالأراتةةزمنفي،ب!رديارفيسائدة؟نتالتي

-ولالتيالبساتينمنويدفلب!ل!اوءووالبلديا)فرلبمؤونةهـي

-وا)بقولوالكروموالخفرالفاكِهةجميعمنالفاعمنبدخلوما،المدن

الفريبةهذهوكانت.واططبالة-موكذلك-مؤونةجمىمهذيكُكلوكان

.(الامفهانيالحمادءن)12/93)روضتين،شاء"أبر(')

،9715اكمانةمراَلذ،ا).ونهىعنهوفقل.آ138ورقة،الأءلاقشداد،ادن(2)

.637-!1113/53)-لمرك،يزيالمقر(3)

نفهاهيالقليلةالرواياتاليهاأشارتالتيالأرتقيةالفرانبأنالىكاهينيثير)4(

:نذاك6المناطقكلفي4المفروف

4.Enc. Isl. art. Artukids. New e

،58
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ويظمرال!ف-دعىةسانبوهنالك.(1وفقيرم)غنيهمابحعلىمفروف4

تكل!وأنهاط،قتهمةوقفكاٌدافعيهالأض!،كاذت،الايممب!ذاس!تأ!ا

علىنفطالتيأي)الأقساطتدءىأخرىوضرا؟ب،4ثمرعبأوممالوة4

اإصادركأدد!الذي،2(ادور)وحشر،(الصثوراي)والأعشار،(دافميها

ءيرالرسوممنوعدد،المحتلفةوالصناءاتالأملاكعلىوضرائب،طبيمته

الأرتقي،أللحاالمالب"ا)-ياسيةاطإقي--بتنقصأوقئيدوالتيالثابتة

نذاكآالمتبعالنظاموهوالترارةعلىالمفروضة(المكوس)هذهبضمنوكان

الأهاليمنشديدةممارضةيلقىكانوالذي،الاسلاميالما!أنحاءنحتلففي

الأسواقعلىتؤخذكانرتمهه"ضرا:بالمثوهنا.الح!م)13وبهضاملاءوا

؟،للرممومةالأصواقمتضمفويؤدي"التيبالأجرةأشبهوهيالضماناتتدعى

النشاطصسبوتنةصتزيدوهيارةالترءلىالارتفاعضرربةتؤخذكانت

الضرائبكثرأيمدالذيالخراجعنفضلأهذا.4(المبيماتاونسبالتجاري

منأومباثرةالفلاصينمنيؤتذكانماسواء،بكلديارفيأهيى"

.ب-697!رتة،الأءلاق،شداد/.ن622-422ص7مديماربخ،1)فارقي(1)

ورقة،الابقالمصدر5شدادابن،ا،0-742صالابقالمصدر،الفارتي(2)

،302-2/202اطلبزبدة،المديمن،202صرمق،القلانيابئانظر3()

الماليباعلأحهعودالدبئنررقاموعندما.1118الزمانة7مر"الجوزيبنصبط،023

خضمتالتيوالموصلوا؟زيرةالثامأنحا..ر-منالمكوسبةضرأستط956عامالمهور

منيبقو!،(413-3؟/213البداية،-خيراد،661صالباهر،الأئيرابن)لحكه

.(8/312الزء،نةمرآ،مبط)اجواطرالجزيةصوىالفرائب

فيازدادت،الضرببةهذهأنالىيثيررهو202صالأرضعورة،صوةلابنلاص(4)

التجارية.أعالهاتضخمببب-ءصلأ-دنيسر

945http://www.al-maktabeh.com



لااَءوردتشكلكانتوا)تن،(42)لذصاهـلأءلىتؤخذإتنا4روابز،(؟ا)!طه!ن)

كانا)قماالمصادراتعنؤفلاهذاليحر،ديارفياإ-هـ-مينكثرةبلجببهباس

تثحلكاذتوا)قي-شق،بلأسب-ءوظفيممكبارفدكاليةوءونر!4لأراا

بالفراهكثرأيهدانوا؟شيةاجاطروكان.الماقي!واردهمءنص+،مورداَ

وسالم!ءنءداهـ!اوما،اكصرءيةصفتهمابر-بباإتطةةهاليألدىقهوفي

(الهوا؟ق)كلن!ط!-،ةةهد،15وءيراإؤنووا)طفلأقساطوالأء!اروا

يعدصهاتقلهأوارباضاهـذهرؤعكانلذا،بالأهالياطكامينزلهالذيوالظلم

.31(ءموددب!ايرةتترونابددي!ماطكانا)قاإ!مةاالإ!لاحات!ن

ةلاحوبعوصلالذيالرؤقالىإلضارةالأثيرابئ15أوردالتيألروايئوفي

بالقصيرةليست!6رةوهي،تمر-،شالديئ--امعهدفيالأقلعلىبكرديار

المو!-لأحاززمميإنحيث(م1152-1124=ه7؟ه-518)

المو!لةلاحيمنجماعةأنبلغه(م1146-1127=5541-1!ه)

يم!دل!م،أنمنهيطابتمر،شالديئ--امالىؤارسلماردينليلدالىرحرا

الدسمةفيمنهمونأ%ذعنهمونخففالفلايخاالىنحسننحنإننا"ات5ةاجابه

!ورة،-وتلابنلأص،572-22،472آ-22ثصآكلدلمار-خ،1)ة،رقي(19

،ب-697ورقة،الأعلاق،ضدادابن،97صابىمر،الأثيرابن،202صالأرض

.ب101--ا001َ

.479صىلمامةشرف،1)بدلبي(3)

دمق،القلانيابن2750-237،427-236صاَمدتاريخ،الفارقي)3(

اطلبزبدة،المديمابن،302-102صالأرضص!ورة،-وةلابنناسخ،202ص

"2.11.0.17.ب101-17..،ب79ورقة.الأءلاق،شدادابن،2/691

-121313البدايلأ،كثيرابن،8/293الزمافةمرآ،الجوزيبنسبط،ب123

431.

016
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5-ل)حنو.(1/،000يرةإرةوأ!ة"إتامضلممانتماًؤهاتمؤلمو،الهثسالضلالكلن

كاهـكنأنكلنإلرغمو؟!اجاط4جبإرفي1)"س!رز--4علىازةةالأر-!ماسفر

ةة.الط-ثيراقأااير"واشهـذهالىاَ؟"يركلأظ51نهيرلاأنيربأنهالىيثير

!تزط-خ!!ألاإ،(2،ش)تمرءمدفيا)ررة-ةإ"ة،ءساكاهـل!ءلىا"ةكاءالب

وفي.ازةةالأراتؤشبهضفياجاطر4نسبعناياتا)روف""دمهالاصورة

اطاأهـ-ذابم"لالذيالمداؤ-عتوض-حءهـتاشالىززحيبهدهثالذيالرد

با)ةضايااءمما.."ءدموهـو،اط!اجلىهـةةصمنالض-بةهذهءلىيقتصرالأرتةي

لرسولزن!جمماةالفةد.باهـ!ةنةةإتءنزةطابوماا)صا-بيينضدالدفاءية

وا--داَلسمناسممءإرةكل!نزتأأخذتذاا:اصا-هـلم!ةلأ:تمر-،ض

الثلاثينأترزتفإذاأناوأص،،!اردفيفيولمذزلمثمثةوللأنكُلكاَكثيركان

نأعايك)طالولولايْ،ابم،دوالأعداءقصدءنبصددهأنا)1،قليلأكان

ويم!ن،،.)3(00مل!وهـ،ةدالةرزجاحانو،ماردفيفي7منأالماءتشرب

ماحدالىتمتمدكانتد*كرديارنياطراجؤصبةإن،!وءJlهـذاءلى،القول-

كانتر؟ا-ذ)كءلىبناءا-إن!او،الأرتقيآللحاالهسكربةا)--اسةعلى

قتالفيالشديداهماء!مابسببوسةكانإلىلمةازيء!دفيالهنرز-بةمنأءلى-

ا)صليبب!ن.

***

مناَكثير!لا!!لفواأصايئرإصلاصات،كثيرةأحيانفي،الأراتقةقام

.97صالباهر(1)

(2).Enc.Isl. art. Artukids, New ed

.97صالبامر،الأثيرابن)3(
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إصلاحالا!لا-اتتلكأمومن.91الآ-هـ)فما"و-ةةوااد-ف!ةازبا)ةس

لياةإزيإالىيضحوىحابأه!اليةدمءةدما،(م0131-ء451)عام

نءءإدةقيهـبها!تتشفيرضوانأيامفي3ءيىبمددترصومتجديد"حول

فأ-بر،ارهاد!ةب!ثفيافازيإفأءر،وءظإ!ومؤنم!وسمن،قبل

بذالمث،!موو-ح،فأ!هـبحذف!-!،عامديناكأكلألفعشرا+ةاتبلغأنها

والاءخدادوالثناءبالش!ر"ذلكفةوبل."2()الجامعبباب4ءلمةلوحأوكتب

قرافيعدبهقامالذي(م9557-1183)ء،موإ!لاح.")3(والدعاء

أ-دويهقد.957ء،مااليمد-ولهلدىامدفي؟يفا-!نصا-بأرصلان

التنا)ظاإتاية111ا)-ياصةر!نمقارنة،نذاكآالمدينةزارواالذفي،الرحالة

ماوبين،نيسانوبنيينالبنيءنا)صابقين-كاء!اليدءلىفيهاساؤدةكانت

...أ:ورقول،اد!ادمذافيأساسيةإصلاحاتمنالأررقيآاطا-ققه

منوفيها،رمققايا,إلاب"ي!نولم(م9113=5315)عامآءددخلت

-ورو)كن،جاعةالغريبومواصاةالأفضالوذوي..والأدبالعلمأرباب

يبقفم..التثتتالىأبطموالمؤنالرسوموكثرةوالمصادراتن!صاندنن

...الملكوات-!ابهابقيممنالئهفرجأنالى..سورحانوتبأسواقم

الأبوابلهمفأطلقهـ)4(957سنةأولوذلكالأرتقيأرصلانقرافيعد

،2091ررقة،الأعلاق،عدادابن،302-21202الحلبزبدة،المديمابن(1)

.8/96الزمانة6مر،الجوزىبنسبعل،ب5016،321

بنمبط،202ع!دصثق،القلاتيابرن،26/91الحلبزبدة،9!ديمابن(3)

.(،1-،12.نحطوطة)تاريخ،الفراتابن،1189الزمانةمرآ،الجوزي

.(11-2/04،مخطوط)تاريخ،اتافراابن،202صدصثق،الةلانسيابن(3)

تأبمدالدبئصلاحالناءسف-ا!منلهوهبتوإنماأرصلافترايد!آمدتنتح!(4)

.الثازيالفصلوانظر.النةتا&فيعليهاالاسثيلاهمنرتمكنالأضر-امرها

لاا*خة
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01الأ-وادالأكارمفصلوتلالمذمومةالرصومتلكومحىالمكوسورفع

أهلمعروقفياطياةدبتقدوالانَ.الجزيلوالأجرابلللذكرمفتنمأ

لمتوقد.،تلى)1(اللُهشاءإنعليهاء،لكهامنالحدلوإفاضة،اليها

التجارثمجالا!اثئفيالاقتصاد-الحركهؤ"صيطنيدورهاالإصلاصاتهذه

%وانبمواستمرضتاسبقعاليةدصتوياتبلفتبحيثوالصناعيةوالزراعية

كثيرأهوموظفيهمالاراتقةح!مفانالاصلاحاتهذهمنوبالرغم.المحتلفة

لأءهـاض!إما،الأموالمنمزبدكلللر!ولظالمةماليةسياصاتاتبموا

ا)ضا3فظالوا،التر؟ن)12مناطاشدةتواثمعلىاصرفهاأو،الشخصية

يحددلمذلكأنإلا.)4(والموظفينالخدموصادروا،أءوالهما13واغتصبوا

"لماكاتحابسي!ولا،واطكاموالفتراتالأماكنبحضعلىاقتصربلدائمأ

تدةكانتبامطةنفقاتمنالصليبيينضدعنهاوالدفاعشؤو!اتنظيميتطله"

بوبأيةاهـالعلىاط!ولالىهناكوموظفيهمونواب!مالأراتقةص!م

.01كانت

"*"

اأبواأ!م،كبيرةنفقاتمنتتطلبهوماالمس!كريةالمستلزماتوتحد

تتطلبهالتيوالبناءالاممارقضاياوتليها)5(،الارتقيةللخزانةبالنسبةالمرف

2الأرضر،عورة(9) 0 2 - 2 0 I a.

.186-2/0895185الحلبزبدة،المديمابن(2)

.12033حو4/277الطلببغية،902،023-2/002ال!ابقالمصدر)3(

.0.91الكامل،302-869،202-18512الحلبزبدة،الحديمابن()4

ا-5326خلدونابن،2/42تتمة،اررديابن،12/9،2،ختصر،الفداأبر

327.

.869-2/089،185الحلبزبدة،المديمابن(5)

.ed!تمEnc. Isl. art. Artukids, N

ب+كا
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فبنوا،كبيراَاهمامأالناحيةبهذ.الأراتقةاهتموقد.كبيرةنفقاتالأخرى

،والفرباءالصريخةوخانقاه-اتوالمارستاناتوالربطواد،جدالمدارس

البلديةبالأس-الواهتموا،الطمامإطماموزواياواطاناتالجسوروثيدوا

منذلكُيتطلبهوماالأهاليعلىالمياهوتوزيعوالهامات،الحدائقك!نشاه

فخرالأميرأنالىالرحالةأصدويشير.)1(المياهمجاريوصفرالقساطلإنشاء

عايةقنطرةالحصنتجاهدجلةعلىبقكيفا-صنآحا(رسلانقراالدين

111)سنةفيالبناهحسنة -6 5 01oفيير!بأنهياقوتويصفها.()2(م

.صفيران)3(طاقانيكتنتواحدطاقوهي،منهاأظمزارهاالتيالبلاد

هـ-105)هـامفيثرعمارديئأميرتمر،شالديئ-سامأنالفارقيويذكر

و!طف،ميافارقينمنالقريه-ةبالقيطومالقرمانجسرببذاء،(م6،11

اررسرقواءدوأسسالمملهذافبدأ،عليهبالاشراتعلياطسن(!الزاهد

وليهثم.بالغرامةالزاهدفألزم،مملهلضمففهدمهالما.فجاء،الجانبينمن

الحيرأبيب!شرافوس،رتهمملهنيوابتدأ،أرتقفيعليبنعودالدفيبف

.()4(م،5115=518)عمامنهمايةنيبناؤهفتم،الفاصولاطكيمابئ.

،9/839ر!لة،بطوطةابن،ب2716،013ورتة،الأعلاق،شدادابن(9)

.222صرحم!"جبيرابن

,Enc.Isl. art. Artukids. New ed

ممبم،ياتوت،(027112i،\329،42صمخطوطة)مارديئتاريخ،المارديني

صورة،حوتلابنأصخ،062-952م!ر1،6)كزويني،4/093"227/!البلدانا"

.12،451ثصبدان،ل!زنج،202صالأرض

902-691..T.Rice, The Seljuks, Appendix No.114 pp

.202صالأرضصورة"حوقلابنخلاس2()

.27712البدانممبم3()

ررقة،الاْعلاق،ضدادابن،7216-ب621ورقة،6مدربخ3،الفارقي(،)

.آ127ررقةوانظرب-016!ا
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ئوفرالتنالحناصربا%تيارالأراتقةاءمماممدىالذ؟هـالىنف7النصويشير

المثرفين،هؤلاءإزاءوزصثددماءالبتعلىمملإاتل!شرافوال!فاءةالأمانةفيها

الىددورهر!ث!لرعا،الأ،لالوجهعلىبواجهمممقصإ3عدم-الةفيوتفريمهم

ثدهاالتيالمهمةالجسورومن.الماءةالدولةأصوالمملىالأراتقةصرصمدى

منممةوداَوكان،ذ!يبينقربالهر!اسنهرعلىأقاموهالذفيذالم!،اتقةالأر

افصاتالصمودعلىالقابلية4!اوالتياكطقةفيتتوفرالتناطجارةا1(صم

لمة.ثطو

كه!رةمبالغءلميم!واأنفةوالمدارسببناء-كذاك-مةالأرااهتموقد

التيةالزجا%المدرسةشهرهاوأ،2(والأوقافاوالوظائفالأرزاقلهاورتهوا

-6955)ء-امصابفيأرتقبئا؟بارعبدبنسلمانالدولةبدرأنشأها

جموداَبذلوقد،-لبفيبنيت))تيالمدارسأولىمنوهي،(م1122

اطلمبيين،فلمنبهاجوبا)قيالديدةالممارضةببببنائهالاتمامكبيرة

خربوهاَ!ارشيئأفيهابق!ولفكان،نذاك7التثيععليهميفلبكانالذيئ

الأسحقيعدبئعليبئزهرةالثريففأحضر،ذلكأعياهأنإلىليلأ

ببنيء-!هـدمءنالهامةليكفبنفسهبناءهاوباشرأنمنهوا)تمسالحسيي

كاتوقد..:ةهـغ-قاعليهالمراقبةوشددالبناءرفالثرفباشر.منها

يرجع،بلدهفيمقدمأوالأمالةالرأيوذويالأشرافأكابرمنالشريف"ذا

صلبفيا!لمروفةالمدرسةقيجديدأرتقبنالجبارعبدقام؟.)3(الناسايى

.421صبدان،ا!رنج(1)

.(21،521،صنحطوطة)ماردينتاريخ،المارديني(2)

المنتخبص،الشحنةابن،!9-69ص(صلبتم)الأعلاق،شدادابن)3(

،65)03(
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برنائهاموادبنةلوقام،الأربعضرقlاعلىيوقفهاأنوقرر،المجميبنيإيمم

المدارسمنعدداَالأعلاقفيشدادافيويذكر.حلب)1(كنائسإصدىمن

بلأنةصمالأمراءعلىبت،ؤهايقتصرلموالتي،ماردفيفيالأراتقةأنصصأهاالتي

ببناء؟ذلكاهتمامهمالأرازةةأولىوقد.)2(والقضاةالمس!ؤولينكبارفيهصام

الأولرببعفياغدمميافارتينجامعأنالة،رقيويذكر،وتجديدءاالمساجد

ادؤولوتفةام،والأروقةالمنبرم!نواثار(م1151=ء546)عام

أواخرفيالمملافيزوقد.ا)ءخاءوإعادةالقبةأساسوحفرمنهتبقىمابهدم

هدمهاأوالأسوارإ!لاحممليات.؟كانت()3(م51153=7،5)عام

.4)4(الأرتقباطزانةمنمصاريفتقتفيواستراتيجيةدفاعيةلأغراض

يضيخويذكر.طائلةأموالأتستنزفالحاكةبالطبقةالخاصةالقصوروكانت

الماهفيمبنيةصرأ-أياء4ءلى-مارديئفيكانأق(7275ت)الربرة

أنحاثه،صائرمنوكرها)قصرءلىفطفىالماءأرسليدخلهأنصاكهاأرادإذا

يتندىولاوالسمكبالماءتثفالثواريرمنممردةوأبوابوصروحكوىوفيه

فيهوالاةامة،111ءوجهءلىالمركبفيالقمرمذاالىوالدخول.شيءمنها

ريبولا).(،عنهالماهصرفواالحرمو!ممانتهىوإذا،الشديدالحرأوقاتني

قصوربمضبهاتتميزكانتالتيالحمرانيةالتمقيداتعلىمثلأيهطيهذاأن

.092-12902الحلبزبدة،الهديمابن(9)

.ب4.31ورانظر(2)

وانظر.ب-4.17ورقة،الأعلاق،صثدادابن،ب331ورفة،7مدآريخ3()

.ب013ةور

ابن،ب301ورقة،الجزيرةقسم،99ص(صلبقسم)الأعلاق،شدادابئ(4)

.2/31حلبربخ3،الفزي،63-53عىالمنتخب،الثحهة

.291صالدهرنخبة(51

ill
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عنةف،هذا.(1)ا)"إمةانةاظز!نةييرنةقاتيقتهيكانمما،اتة"الأر

،والهباتانحواا،وظفينكرواتبالمهروة،ا)صرفمنأبواب6خرءددوجود

الأراتقةعواصمالىيهدونالذفيوالمدإءوالأرباءربينوا،ةللأمراءتمطىالتي

ويذكر.إصهم)L)2اخضمجالفي%دماتم4دمونيةأوأمراه!ويمدحون

ماردفيماحبالصالحالماكقصدالأنددي-إبربئعدالشاءرأقدطوطةابئ

لكبأرالجرايات-صصواأخ!م؟.13درمإألفءثرينهذافنحه،ومدصه

-ا)صددهذافي-الةإرقيويشير،الأراتقةلزيارةي!دونكانواالذينالضيوف

بريمءنتمر-،شالدين--اميقصدونكانواالبيو،تأربابمنجاعةأنالى

مقام!-ممدةا-بوالْرالإقامةعلبثمويقيمويمطيهمماليمفيحسن!،البلاد

.لا!سف)5(الواسمةالأبوابإ!دىزثحلالصدقاتكانت؟.t(،)لديه

***

،والأ،واتمطامهمملايقافلأعدائهمالأرازقةيقدمهاالتيالغراماتوكانت

تسكليصيطرتها،عليمفرضتا)قيالكبرىالدوليؤدونهاالتيلهداياواالسنوية

هـ=995)عامففي،مهايثرةالمس!ريةإصاررفابمدالثافيالمهمالممرف

وكأون4ءإثتدرهمبلغدفعالى!اردفيأميراضطر-مثلآ-(م2013

.اخ...جور،طرق،مدارسمنعامةبصورةالأراتقةمثأتوعن(9)

,TamaraRice..902-691:اذظر The Seljuks, Appendix No.114 pp

ا)ةمل.منيليءاانظر!2)

(r)ةور،آءدتاريخ،الة،رقيوانظر98311ر-لمةSriأخبار،عرثاهابن،ب

.52ص-يمور

.ب136ةور،اَمدتاريخ(4)

.18311رحلة،دطوطةارن(5)
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ء-امووب.ء،رديئ)11ءن!واز"اذ--اباةاءءالأيوبيلامادلدوخارألف

فاأصأز-"ةدرهمبإغدؤعالىيئصإردءيرأافطر(م5031-ء206)

هـ(906)مءطوفي.12صارديئ)ءنالأيوبيالأثمرفاز--إبلقاء،دلية،ر

لص،ئروةوفاحقو،دلية-،رأ)فصإءةتة!يمماردينأصيركلنا،ةولطلب

هـذارأديةكلنا)-محشإصءلىساءد!ا،ثإب!4المهولطا-إتفداكطةةأمراء

ا)-إدسا)ء!دأوا=رءتف،لاةكرص،رديئإكلادة-ف-تأنوبرءد.اإبلغ)3(

،-ة!توإوةأ!مادؤ"وتانكأ!صراأءلىأ!بح،لهصهـياا-ابرعاا)ةررْمن

ءلىاغا،يةدروءخم-،ليكثفد(عتواإةط-ةالىرأقيت-ضموظفيض-الها

اكبالاثش،ا،راتإ-دىفيءارديْأمير-اولوةد،فال!ثذا5أساص

ءلىاحثفاب!ملإة،ةومالأ!ا،وظفاهـفرشوة،المنطةةأمراءبرءضمع

نءوخص!ن؟و!المذإوظفاةقضللأمرطسهـعهـولا؟وأنإلا"إ!لموباالو-"

نا،(م1315=ء7?5)ء-إمأحداثفيا،ةهـيزيويرذ؟ر.ثااذ4)أءو

ببايةعنةكلفيعادتهء-لى،مارديئالىرأتيكان1)ةة-،ر)5(قراوول

،ا)5-ثريابن،001-9ا!9الختهصالجاءع،اداءيابن،7اث129)كامل(9)

9'3صركأص 4 - 1r،4/2.21ذته،ديرارابرن،3/801افتهس،اا)فدليوأ،

.111/161دُدلمو1،ييررة!ا

.81إ-/9اهـرةالىال!جرم،برديري;,ابئ،8/635الز!انةاَمر،الجوزيرنسب!(2)

.ب46-ب62وروة،الأءلاق،شدادابرن(3)

،2/67ريخاا)ةو%إمع،يئا)درثدوانظر.61232الزمانةآكلرذيل"ففياليو(ث)

.42لأ-642صالمرصل،ر-!،زغرا)ط

:قا)طراس"-ربممليءاطكاتالم!رمنبماعة(غولاا)ةرأو)اوول1)قر(5)

:lagarde de outerكاCeuxqui 'e taient' preposes

!إهلآ=يه"تح!رإءدالافطءذالاسةممالمثالير-دبث،لمإ%هه3.رالا.!،أ!031":انظر

،68
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كازتتةتلأرا4ازاطشنأنجداوهـحف.112فارسلةيأفيوهم،(1)القطيعة

15اردمويوازيكانمما،لاتLا!ش!في،؟-يرةذةديةصءإ)غصرفتترءل

.4الض

الذفيوااوظة!نالإدارير-ةزةالأ-3ال!-بوفوح-درlإص-اتثسولم

ا)ضرائب،؟جهايةللأراتة"الماليىةاكوونتنظيمعلىبالاشرافيقوهون

أبوابوتحدرد،والموظةكنLiابروازبوتتظيم،اصإتوا)فرا)رسوموفرض

صوظفيبهضعنوردتءدودةإشارات4فول!عن.الأضرىالمصاريف

")3(للدولةلية11ااكؤونءلىبالاشرافيةومالذي"الديوانكتإظرالما)-،

ويذ!هـ-سابا!ماوضهـطوالرسومائبسا)ةبجبإيةيقومكانالذيواد-وفي

كانواهـ-اكادةوةينأن،صاب-ططعنحديثهممرضفي،اليونيني

من!!مكلوكان،بمهإمملمقب-5التيالقضايافيويناقثونهبالنائبيرتبطورْ

C4^صمماصلاتمتثمل!لو،ب!،صةخزانةعلىثسف Atيلازمونوكانوا.

المستوفيسلطبيمةيوضحهـاهذافيكانوربما،اطسابات)4(فيأشفالهم

الاضرافهيالممادك-ءومةلدى،اإتوفيمهمةوكازت،)5(واتت!اصاته

اقولْاقرقالواوربما،لدحادظةممينةأءإكنفيمنا)فابطينجماعةالياصيةأرباب)رعندوفصه-

ا)ضبطية،بماعاتومالقراغلابةوهضاك.2،3/11979حاد!رك،يزيالمقر:(وكراكون

.3،1/9/75حابقلأالمصدر:الجيوشصيرأننا.الطرق،مرا،ومماثم

الرابع.الفصلانظر(1)

.19/71241)ص!ك،يزيالمقر(2)

.989،51546-2،88149!الا!ىسبح.القلقثندي)3(

.428-9/426الزمانة6مرذرل(4)

وانينالةلمع،النابا!،611-511عىيفالتمر،الحمري:ابالمذانيانظر(0)

الاعشصبح،القا!ثندي،63،91-36،37،47،95،45،90،62ص

مماتي،4ابن،303-8/103الارب!اية،النوير!ا،361-4/03،11/503"2ط

.103صتوانين

PAhttp://www.al-maktabeh.com



أمورهضهطتكفلا)قياقوانيناتنةبتءلىوالسهر"لها)تابعالديوانعلى

كاننهأيرجحوهذا.2(اورابات)باستيفاءليةومكان؟،(9)مواردهوزيادة

وأماليةشمبةءلىمنمكليثسرفالمستوفينمنعدد،بغيرمأسوة،للأراتقة

ونظرالاشاءوظيفتاوكانت.بالناظرالنهايةفييرتبطبهخاصديوان

كانالديوانناظرأنالىيشيرمما،الأراتة!ةلدىببمضهمامرتبطتانالديوان

النظر،ديوانأنبالذكرالجديرومن.13الماليةالقضايانياَخطيردوراَيلحب

سانر4اليترجعحيث،اليومالماليةبوزارةأشبهكان،الماليكُ-كاومةلدى

الدولة،أموالمنوالمتصرفبالمت!!لاطاصةبالمسائليضملقماكلفيالدواوين

الموظفينومرتجماتأرزاقوعلىالدولةحساباتعلىالا!ثرافالديوانولهذا

هـتاعلىويث!رف،محأ)14وغلةعينأتدفعكانتوالتيوالوقتيينالدائميين

عددويساعده،الدواوينوناظرالنظارناظرأيضأويسم!المالناظرالديوان

2خرموظفالأراتقةلدىوكان.()5(المستوفون)يدعونالموظةيخاءن

وصةظجبايةتنظيمهيمهمتهأنويظهر،الةلمة)6(عرصةكاتبيدعى

.الغلالعلىالمفروضةالمينيةالفراثب

.5/466الأعثىصبحهالظقنندي(9)

المماليكُحن،علي،949صالتعريف،الممركطوانظر.7صقوانين،مماتيابن)2(

.257-502عر،البحربة

الفصل.هذاصفحاتمنطفماانظر)3(

.2/422خطط،يزيالمقر(4)

،اطالدي،03-4/91الأعشىعبح،القلفندي،الصفحةنفس،السابقالمصدر(5)

ومواثها.703-002صالبحريةالم!اليك،صنملىوانظر3595صالرفيعالمقصد

.8/869الفراتابن(6)

017
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الإجآعية:الحياة

4ماواذا ilؤإن،الأرازة-4دَءًرحهـفيديارفيالا-تهاء-"اط-اةالىلةا

،4اإتماةدىإدتإ!ااوالأديانامالأؤوفيا)تتوءهـو4زلا-ظأن!بء!أول

الأدوام5-ذهبَحهعولي-ود.(1اد)والأ؟روا)"هـبا)كر؟نامالأةولم!iزوأم

،رحرلديارة"!إدليةIIوا)-إريحف-،الظروفلىإ4اإتطةفي15ارسضةروااثلاثا

ثم،،)2(ا)ورررز-ل01ا)ةرار4لاستص-هـر-،الأصربادىءفيإن!اكازتصيث

ا)حردية،مروانإفيلإكل،رةا!مح!ريالرابما)ةهـنكلنالأخيرا)روحفيخضهت

-o،6)صثاهIءء+دفياكطةةااكضسروأنال!لا%قةالأتراكلبثوء!

سبةاد-ا4دتلمةاطاتلاةثاyeمجىهـ!كأذواو،(م3901-2701هـ=851

صإديئ.الافوكريةواله

.)13ةةاالأر-ف،رةصلمنواسهة)قطاعاتالمربيالطابعاعتمرارويشير

924صاَمدتاريخ،1)ةارقي،911921،29417،691!142/،0الكامل(1)

،234-431صكأ!س،الصبريق64.74،71صصيرة،شدادابن،632-

،81523تلمدونالين،12021تتمة،رديالرابن،3/801افتمر،الةداابر،664

يما،لةلمفندا،945،/2ةيدرط1،نيالأ!ف!ادالمما،624،664-764،385-،02

41صلمامةثرف،البدليي،2،21432طالأكأ!صبح 7 5 - 1 v،تاريخ،الضزي

/123الصلميبيةوباطر،ينيالهر،46-36صانالزعفريرد،برصوم،65اث1حلب

-32،03-13،

.Enc.Isl. art. Artukids, New ed

191-091..Gibb,Damascus .P,23 cahen, La Syrie du Nord pp

"991،002صالأرض!ورة،حوتلابن،!7ص--،لك،الاصطخري)3(

-541صالتقاسيمأحن،الب!ئاري،71263اليلمدانمهجم،ياقوت،02،502،

.2،4/232طالأعث!ىصبح،1)قلقثندكا،461

22..mascuschron. P011لاو،!ة.phateحَكاأاGibb, The

(3).Isl.art. Artukids, New edس!.صأ!
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رتخكانءاءدىلىا،!اصةكلة،صبتلمرا)"ررة"ة،الهرالأء!ربمضوفام

ليحهـكاذتاردصتطة-"نألأاكاهـيخماليثيرو.)زةوذمنإ:طة"افيرب1)40ر

سلاكلجالإاا)"إا!نآءبمز،إثممالاه!براد1،ة!رؤة،تتبر%رءداؤ؟،تثحل

ة-لمنف،استهـهـتاتت!!ةلأرا!-اr'إقااةاطقUاوأن،بيا)مرالةمحمتذ

فييماطتو)تا)قيأذ-اإزةبرتو)ءازلمةذ)كعلىءثلاْويضسب،ناس!انةس

وهيأ-هـىءرلي-"ءإ؟لمةالىالأ!ةمإنيا"،داوليثير،(1طويرلة)وترةبافارقين

الةضىل"ب!رديارسْإر!نأصاراففي!-مكانالذيئ(ال!-تو4)

(،r'اءا)ثرمنءدداَهـواأفيو"ت13سإ؟هـابمنا!إؤرفيوالمض-فوالرئا-ة

الى4ؤءالإفإة،ازة")13لأرالدىناسهواروا%(لةيلم!ال!رالثمرأنءنفضلا

ا)شههـاءل!بارهـلمةةازة،الأربرلاطا)ث"را?دامنعدداَ،حهـأنجبتديارأن

وقد.ف4صبنوا-إمىةاطليالدينصفيمضلالإصلا!يالما!فياصرينالمه

تقا،4اكطةسكانبين1)بارزةتم،-و،كلَربر-ةا)5الأدبيةاتةالصداات.رت

اهلاص!مر؟زابواو"ةح"الأدرا)ةدواتتمةدكانت-يث،اتقةالأرعهدواخرأ

،لأدبواا)ةف-،ءع!طقةالمتفيالههـبنفوذيةمصرو!.(لحاليلاء4لأ؟ثرا

اطربفيكذيك-اهواوإنما،ةحسبوالكرمافياة،اتةإليدعلىوالحفاظ

.(5)لتالةاو

1().ewedول,Enc.Isl. art. Artukids

.48125الثإمقم،اطريدة(2)

،59-2119الزمانة1مرذيل،1)يوفيني،183-829!ار-لة،بطوطةإنا)3(

11-12973الكاتةالدرر،صصرابن،214-394 0 الرفياتواتد،A)كأيا3

1/r11،25صورر-5أكأار،ءربثاهالين،916ص(!هول)الميونإنان.

,art.Artukids. New edا!ا..Enc

.الة-لمنيليماأنظر)4(

.466صمختصر،الصريابن(5)
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فكأواكسالثصرة-ةمما)يةوالثا)ثمما)يةجهاته!!فيتتاخمب!ردياركانتولما

،المنطةةعلىلاتدفقهـؤلاءأمامالمجال،ءذا،تحفقد،واسمة؟هـديةمناطق

احردياالفةوذتوجوقد.(1)الزمنور؟رفثاالأكرادال!ننبةوازدياد

منيقربماطيلةحكتالتي"المروانيةا)ممرديةالا!!ارةبة-امالمةطقةني

رءرديارفيالأ؟هـادوأ-،=ت.(مهـ851-5099-1038478-القرن

والإدارقيوالابمغاء--ةا)بإسيةاحيو1:اشتىفيلاتهحنه-،وا!صمجالات

r)1ريةالصحادإلاتفي،كلمهاَردويلمبونكرادلأاستصروا.(2)صكريةواله

جيران!معلىوقمموتةالزراعةفيممنشاطعنفضلاْ،414)والاداردوالا-ظعية

ْ)ادهذافيالمرب 4J)،الآتراكرحردياروتفوعإصار!ملصةوطبمدصق

قة.شا-لااو

،الهجرياطامسالقرلىْمت!فمنذا،تطقةعلىيتدفقونؤلاء5ردأوقد

الأرتفةاتالإص،رمؤ-واسضقدم؟،بكرديارنيمن!مكصيرقسمواسخقر

الأراتقةفبإدةكأت-اربواالذيئ،الةر؟ن)16ءةإؤليمن؟بيراَعدداَممم

6277صا)كردزاريخ،ز؟كطأ!!نانظر(11 - 2 V.

:انظربتةصلياتلمفةوفمالياتها،الامارةزاكهـامكلللاطلاع(2)

ا)فارقي.الازرقلارنوء.افارقينآمدزاريخكتابمنإلموراالقم

رشيد،764-،5166خلدرنابن،664،،13صصكأصر،ا)"بريابئ(3)

iris!ا)خواريخ-امع،الدين - wit

091..Cahen,La Syrie du Nord P

صسيرة5ضدادابن،19/192الكامل،263-942صاَمدآريخ،1)فارقي()4

5/5خدونالين،74،،6 8 r.

V.2!-2!6صالكردتاريخ،زكيأمين(5)

(6)23,.Cahen,La Syrie du Nord .P,091 Gibb, Damascus, P

.4صالزاهرالروض،ا)سينيوانظر
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أهـدافه!متحقيقفي3هؤلا?لمبلؤموّ،!مةة1Iا!ا)طاءةوكانواُليءةون

قبيلةهيءْزيةتر؟نبةقبيلةالىرتمونازةةالأروكان.برحرديارفيإ-وصميةا

استقروالتي،ا&لا-ة،اتءشوفيهـاص،اَدور)مبت1)قي،(1)ول20الدةهـ3!ا

و-ولالرهاجتوبيا!-هـيالثإسْا)ةهـنصنا)صانيا)تصفؤيأءور!افرعأهم

(.مهـ=1371)773ءامحدودفيمؤلاءزءيموكان،افراتاكل-ءبرقا"ز

،لادشي-إليو!"تا)جماالأ-داثفيدوراَ)"بالذي،الدوؤهـيلصإ!يردءكا

،الفرات-ماتفيالمما)مكا-د!وأسخاءثلازةوتركا!ةرنن"يةفيوتوفي،الثإم

رمضعلىواتولوا،اك!قةفيلنكفمورأ-دزثاا)قيإفوةىامنادواواصتة

&تا!أ)قربلمةةاس،ء!دووةد...والرقةوحرانسسوجث-لاإواقع

نأاذاَافحالوومن.ءزواز")12فييو-فرهقوزء-مم(الألصوداط!وف)

أصه--وا،هضاكماراغمإثمولأ!بلحرديارفير!باسحةهـا،زة،لأراا

علىبر-مه-،،اكتبالذيابئإحذلك،الدهـرقبيلمناإة-ضرابخاحيمثلون

مثلبينما،الأ!ليطابمهأفةدته-ديدةمميزات،سر،والثاطءمريةاتا)ت،ر

الأ!يل.مميزاتهكلصافظالذيابدوياالجىخاحساأ"أتباع

للهجرةالكبيرةالبدءزفإطإ!دىكارتبكرديارانالىكاهـثنورمثيم

-581=م.!11-1185!بينالف!رةفيا-ةضفَا)قيالواسهةالتر؟ز-"

فإنذلكومع،شرقيها)13أواَيسياأواسطفيكانمنمهظم(!586

,unاذظر(1) DTCFD,ظer, in Anآ.F Su mer, Oguzlarait destani mahiyette eser

!ه5.!.471

(Enc. Isl. art. Diyarbaker, New ed. by: .M canard and .c cahen. '( c

!ل!ح.أغا.،أع.كل!اولظأ54.*ح*!4.(3)

بمد،فما،611قزانوقائع،الرمزي:هجرتهم،-ضار!م،أصلم:أ!نركاءنوانظر

،-15-3/791صلبتارثخ،النزي،62-71ص(نحطرطة)1)ص-يخا،زيوإرا

الو-طى.أسيافي1)ترك،بارنولد
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تركزو.(1ة-3-،)ا-تةرواالتيابمإتفي4ا)-ا-ةلأءإ-ء4االيثكاو!التر؟ن

ا)ث،إ-"ابعإترة-تلي-غابرءهـ،ديارءنوأبةولي-ةيىطحاالو؟مإتافيزةودْم

ا)ء!اية-كأا)ير؟نةي,aوذ.داخم)2"بثءلالأ؟هـادمىْأغا.ية--طرةتحت

كان،ت!-رأ4-موصن.ليحهـ)3(ديارفياد-إةةاطياةلزا-ينيمهه(اَءنصر

مروااثةبماا)--إءيإةاقواابالى*فطراصلءو!نءإملأاإخطةةعلىتدفقهم

منؤادغمبهاثتكرماذلكمنوزاد،ادإطراتفيورغبةفروسيةمنب

الىالأررة--ةالإ!اراتقيامأدىوقداده،س"4)4(وا،ط،ءعموروالها!طيش

نأءنةف-لآ،-دهءةدإ،ةإة،يستطيملمأز،إلا،ابطرالافاءفمناطد

وفيإ!ةب!عرديار-إرجواإةاف!نالأعداهضدالحربريةالتر؟ذهـ4ا)طإةإتتوجيه

منب!-رديارتخليصفي؟بيراَدوراَلمب،وا)بيز:ظيين)6(ا)ْالصليبيين

لت!قهق،التر؟نمةإ-لييدءلىوا)لمضخريبه"الحربيةالأعالمنلكثيرا)تحرض

.المحاضةصاجا!موتطيخاأط،عهم

فيالأيربيينالأكرادبكرديارثهاليمنواصحةبماتخضوعأدىوقد

تزايدالى،السارعالقرنمنالأولوالنصفالهجريالسادسالقرنأواخر

(1)091..LaSyrie do Nord, P.11!+ح،-

2().Enc.Isl. art. Artukids. New ed

،().Ibid

،1/22الصليبيةالحروب،(t)مريني1)

23..Gibb,Damascus chron. P

الأراتقةفصلوانظر436-5/328،542خلدونابن،01/442الكامل(0)

.والصليبيون

(6)147,.Cahen,Turkish Invations, I P

191..Churanis: The Byzantine Empire, P
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؟-زولربرحرإردفيا)-كانلي-عاتوىكانوةد.(9)اةماقةافيعدهـالأكراد

برهـيخا،ا؟ع.اتزلمكءلم!كأةال--!ناص*يوبر-كناءحنفيأثرا)ثكالفيالْأ؟هـادا

دة-ت،ازة-4الأر-كاءعبمت-إردذ3!أهـإ)صؤإم1)تن،ابخولييةت13اببفت

.(3)اغمةوفياثالأترااصنكبيرعدددبمووءنبالرء3،الأيرلي؟!نزةوذءند"يدة

،كرادا!صنرءاياهمقيطاهظالمة4ص-إسارلمههوأازةةالأرفإنذ)كمنربالرغم

طيبة.ز!بن!(1)كرررة)واذيةاإراتالإصاربرةإياصععلاةإغمأنءنوبالرءم

تقلالالاصذاتال!هـديةالولاراتأرتلاعمنارة"الأرطتع!مل1511ءذهر)حن

cالمنطة")نيالفاتي r.

الى،ليحرديارفي-خبالىبمخب،،والأكرادا)كر؟نوجودأدىرتد

عامصدثتا)قي؟تادُ،ا)طرةكنبينالأهليةواطروبا)فتنءنعددحدوث

(5760118 - Aمنالما)يةا؟ماتفيوالتر؟نالأ؟راد-ذابحصيث،(م

مناطقوثهلت،(ام185-ص581)ءإمأخرىفتنةوةامت،(:بركر)ديار

سنينءدةودا!ت،والاْنافولا)ءراقويثي!اليوال!ثامالجزيرةمن،واسه

وأريةتالأ!والون!بتالطرقوتةطمت،يحصىلاماالحلقمنفيهاؤتلأ

التردبينكثيرةصصادء-ات،الستتلكفيزص-ينوشهدت.الدماء

قطنتالتنالكبيرةالكرديةالقبانلعددانالى(%47ص:سفناءة)البدلب!لمر(1)

أحماهما.ويورد،عر4ثلابلغت-المثالصبيلكل-كيفا-صن

(2).Enc.weN.191 art. Artukids, ed

()3.Ibid

(4).Ibid

:وانظر5/835ضلدونابن،191112الكامل(5)

.Enc.Isl. art. ArLukids, New ed
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-ب!رديارتر؟نأصهموقد.1(الفف!نامناةةلىامنكبيروعفد،والاْ؟راد

الفق؟كانت.)2(المنطقةفيالمسكريةالأيوبيينأعالهعرقلةني-أصيانأ

بفارا+ميقومونالأكرادعندءاكانوذلك،واصدجانبمنأ-انأئثار

.)3(والسلبللنهبالمشمرة

فاسمال،والأكرادالأتراكبينالحداءمنا)تر؟نقادةبحضاستفادوقد

الأهلميةللحروبكان،عامةوبصورة.السياصية)"(أطماعهلتحقيقالأكراد

أ!ما،؟)5(أخرىجهاتالىالمنطقةتر؟نبمضهجرةفيأوبكرديارفي

قوتينيشكلانبكركانادبارنيوالأكرادالأتراكمن!ىًأنأوضحت

نإصق،الأت!رىءلىالحاءمالةضاءإم!نمِةمنهمالأيّتكنلمصت!فئتين

إيقماتو،المذابحتلكوقفيستطيموالم،التر؟نمنومالأراتقةأمراه

الحروب-لمكفييذكردورالمنطقةنيللمربيكنرا.صدم)16عندالأكرا!

منوالأكرادللتر؟نبالنسبةواطربيةالبثمريةإم!نيا!مضعفبببالاْهلية

المدتفيوتجممعم،والمماثيةوالأدبيةالاداريةبالأموروانشفالهم،!ة

.أضرىجهةمنوالقتالبالحرباهمامهموعدم

"**

نيالفقلألماصتعراض!للاطلاعسافماوانظر46،47صسيرة،شدادابن(1)

المنطلة.

.2/012نتمة،الررديابن،81309افتمر،الفداأبو،!12/،الكامل()2

I.74-،0/66خ!ونابن)3(

.467-04661ضدونابئ(،)

(5).Enc.Isl. art. Artukids, New ed

أطآ.4()6
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عنية-ال،الأراتقةعهدفيبكرديارقطنتالتيالحناصرعنلWيةوما

الفترةهذهنيالمضطقةضهدتةة-د.هناكانتشرتالتيوالمذاءبالأديان

رأسعلىوالمسيحيونالمالونوكان،والمذاهبالأديانمنكبيرعددانتشار

الإصصائيةففي،اليهودمنيذكرعددوجودالىيثيرمايردولم،معتنقيها

561-)عمامالمنطقةالىرصلتهلدىاليهوديالتطيليبنيامينقدمهاالتي

فقطموقحينفيتمركزوااليهودأنالىإشارة(،م9565-1165-1173

مائتانعينراسوفيتقريبأ*ديألفايقطنكاننصيبينففي،بكرديارمن

خاصةوكنيسةاليهودبزة!اقتعرفمحلةميافارقينفيلهم؟كان،فقط)91

تمركزواالصابئينمنباعةهنالكوكان،مجوسالمنطقةنييكنولم.بهم)2(

.وصرانا3(الرهافي

والسريانكالنساطرة،عديدةطواثفالىينتمونف!نواالمسيحيونأما

اللفةبينهمانلشرتالذين،والمل!نيينالرومواليولانيينالجرجانوالرهبان

وهنالك،الهلنيينالسورجمامنبلاليولأنيالمنصرمنيكونوالملأ!مالمربية

الموافعنيالأصاقفةمنعددالأخيريئلهؤلاهوكان،واليماقبةالحرجانالأرمن

وكات،وطورعدينوصوجالرهاو؟رديئبكرديارمنفيهاتمركزواالي

طانفةاكل!ويعدون،عامةبصفةالجزيرةفيكبيرةأعداداَيشكلوناليحاقبة

المارونيون-سبقعافضلأ-وهنالك.خاصبشكلبكرديارفيصةصية

لهماقامواالذفيال!ثوليكوالأرمن،السريانيةللفةاستعمالهمكلبقواالذفي

.012صالتطيليرحلة(1)

.\ث4صل!رنبم،707-4/307يانوت(2)

.91881صلبتاريخ،النزي،421صالتقاصأحسن،البثاري)3(
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وضرتبرت)1(والرهاوحرزمكإرزنبكوديارمنمتفرقةج!،تفيكنائى

.اَ)2(؟بيرالمنطقةنيالمسيحيينعددكانعامةوبصورة

الطوائفببمضخاصةبركرديارفيالمامرةوا)قرىالمواقعبهضكانت

عددبهيرتبطوكان،أرمننصارىيةطنهكانالذيجوركجبل،المسيحية

وكان.دنيممر)4(منالقردبتينوالجمحرالمقابوكقريتن،ا!اورة)13القلاعمن

بمضفيالمسيحيينكثافةازدادت؟."اقبة)15اليمنعبدينطورأهاليجل

،)16الأرمنمنمسيىيألفعشراشايقطنهاكانالتيإرزنمثلالمراكز

،)7(السا-كةأغلبيتهايشكلونالأرمنكانوالتيصاردفيمنالقريبةوصرزم

س!تمناَكبيروجزءاَ،أa""الرس!نأغابيثمكلونالمسيحيون؟كان

922-032صجبيرابن)1(

291-191..Cahen,la Syrie du Nord, pp

!ب56ورقة،الأعلاق،ضدادابن

23..Damascuschronicle, Pطأح"ط

،(6،/،مخطوطة)تاريخ،النراتابن،596و

,Encyclopeadiaof

.Islam,'D ohsson, Hist. des Mongols,,356/11 2 ed

-18613الزمانةمراَذيل،اليونيني،18067الزمانةمرآ،الجوزيبنصبط

كتابوافظر،429صبلدان،لسشنج"022،222صالمدصور1)قسم،الفارقي،781

ماردفي.وأبرشيةانالزءفرديرزاريخ:برصوم

.26صالمجالبخربدة،الوردىابن3()

(r)-2102تو،ة.

8/067.الزمانة7مر،الجوزيبنصبطوانظر.211-022صجبيرابن()4

"421صبلدان،لزنجأ5)

,Eni,.yclopeadia of Islam

.602-1/002ياقوتوانظر.ا4Vصلامةثرف،البدليسي()6

.2/932ياقوت7()

.135صلزنج)8(
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.)11المسيحيينمنكبدعدديسكنكاننفس!اماردفيوفي،ضرتلإت

نيوالصوامعوالكناثسكالأديرةالمسيبةدةالمبمراكزانتشرتلذا

بحصون"وتحاطوعرةأ!اكننيأصيانأتقاموكانتبكر،ديارأنحاءنحظف

.ورينةنيف!ن،الصمهيرةالمدنداخلأخرىأديرةلهم،؟كانت،)2(مانمة

كناذستفمكيفاصصنمنطة"وكانتا3(،كنيسةثلاثمائةحواليوصدهاالرها

كناثصتقبعكانتالزعفرانوديرمارديئبينالامراةقلحةوني،)4(عديدة

عددنصيبينجبلنيو؟ن.).(رؤساءالكهنةمنجماهـ،منهاظهركثيرة

كبيروهواصويثاديريقبعكاناسمرتوني(6)والصوامعالأ!يرةمنكبير

كنيسةثمه2مدفيوكان،)17والكرومالبساتينوحولهراهبأربعمائةفيهجداَ

يذكلر-؟الميحعهدالىتحودبيمةميافارقينوفي،جيل)8(عظيمة

.لد!ما91المقدسةالمزاراتوأصد-المسيحيون

.789صوالبقاعالأمكنةقاموص(1)

،،..ص؟-الأبمارمالكُ،1)صري،ب56ورقة،الأعلاق،ضدادابن(2)

.641صالتقاسيمأصن،البثاري،71296يلأفوت0935

(r)الفداأبر،199صالسر!بة،الربوةضيخابن،26صضريدة،الورديابئ،

.904مىالقرماني،349صالبلدان،ا)فقيهافي،277صققويم

ا.tاصالثاوي)،(

أريخ،المبىابنعن49-39ص9رتمهامق،الزعفراندير،برصوم).(

الفصل.منيليماوانظر.803صالسريانيالدول

.73-72صمسالك،الاسطخري،2/663بافوت(6)

.246-12946ياتوت(3)

-NET%صبلدان،اسرنج()" It.

4/3.7ياقوت،449صالابقاصدرا(9) 0 v - v،74"صإريخ،لمقرماني.-
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يقفهون،لهممتنزهاتالأديرةتاكبمضاتخذ!اقدبكرديارأهاليوكان

ويذكر.أعيادمخلالفيهاويجتممونفراغمأوقاتوبساتينهاصداثقهاني

وأت،،)11مشاهدفيهاللهولأهلهأنزِديراَكان"الزعفرأنديرأنياقوت

مقصودوهواليهخلالهالناسيجتمععيد"ميافارقينمنالقريبتومامارلدير

البطالةاهلويقصد.موضعكلمنلهوتحهلالنذورلهوتنذر،لذلك

.12")اطلاعةو

للنطقةالاقتصاديالنثاطفيكبيرحدالىبكر!يارمسيحيو31وقد

ابئويصف،صاكالزراعيةالمراكزأممنقراموغدتالزراعةسياولا

وكانت،ونضارةحسنأالأندلسبقرى"ذكرتهبأ!افيقولبعضهاجبر

انتظمتهافدواصمةأراضيهاوكانت،الأثجاروأنواعوالكرومالبساتينتحفها

فدير،بجتطتمحاطةكانتبأ!اأدير!مبحضالعمريويصف.البسا!ا)13

البندقبثحرمملوهةنفرةصس!نةجتتفيه"نصيبينكلالمطلالزعفراق

"ب!اتينارزنمملىالمطلاصويثاعربديرتحيطوكانت،،.الخ)4(..والفستق

،والخرا.االفواكهوكثرةالموقعوصسنوالترهةالممارةثايةفيوهووكروم

أحماءالىيثرحيث،الزعفرانديرأريخبرسوآ.المنطقةنيالاْضرلىالأديرةصول5-وانطر

ماممبم،البكري.والبيعوالكنائسالأبرضياتمنوعددديرأوعرينامةكلينبدما

النمل.منيليماوالظر..73-1202.استمبم

.لم،266!وت(9)

.72rصر32،!زهـجمط،"396اللبقالمصر2()

.221صجبيرلبقرصة)3(

..،همالدص)8(

2/92يعوت،،09صاللبتىا!ر(0) - 6 tالزضرلندبر،برمرم:وانطر6ث

W
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يجتمعالتياص!اريجاافأثفىول!رواءكبيرة-موداَالأديرةر!بانبذلوقد

المصادربعضعندالأر!!اهأقاموا؟(1)الصشورفيونقروهاالمطرماءفيها

وإم!نيا!مالمسيحيينثروةازديادالىالنشاط5!ذاأدىوقد.2(االمائية

ابيداطريحملونف!نوا،منتصا!ممنبهيتاجرون!اكانوابسبب)3(المالية

هـو،الزعفرانديرر!انكنىأكثرأنالعمريويذكر،)4(البلدانالى

تم51؟.اله-ل)5(وكذلك،الفائقالشمرذيالزعفرانبنباتتجار!مبسبب

دالفراتبفجاثتهرواحرزمففي،المجةالصناعاتببعضالنصارى

بالمملةالأرتفجةالحهلةتث!ابهأسبابمنأنالىكاهينويثير.اطرزمية)6(

.الأراتقة)7(-مم!االتياإخاطقفيالمسيحيالنفوذهوالبيزنطية

،-وتسامحواطيه"مماملةا)صيصليينمنرء،يامالأراتقةعاملوقد

من،أضرارمنلحقمماضدإجراءأياتخاذيستطيهوالمأ!ممنبالرغم

منالثاثيإةصفافيص!ولابهايعومونالأكرادكانالتيوالقلاقلالفقجراه

بهضبر"تمتعكانماالىعديدةثاراتإو!الك.)8(الهجريالسادسالقرن

محضربئخالدبئاءسنمنمالأراتقةلدىم!ز!ةمنالمسيحيينرجالات

.503صمالكُ،الحمري(1)

.31.صا&ابقالمصدر2()

.592ورقة،الأعلاق5ضدادابن2225-022صإنئوراالعسم،الفارقي)3(

i.26-2/946ياتوت،093صمسالكُ،الصري(،)

.43صانالزءفردير.برصوأ،2/663ياقوت،503صالممري(5)

.2/932ياقوت(6)

(7).Encyclopeadiaof Islam

أطأ.4(8)
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أولفيبا!لمالاثشفالعلىواظبقدوكان،بالوصيدالملقبالماردينيالنصراني

قطبوبينبينهوكان،ا!رنظم؟،فيهوبرزالأوائلعموأتقن،صثباب

إيلغازيف!ناطفولةاع!دفيصربة،ماردفيأمير،أرتقبئإيلغازيالدفي

ماوصعانلدعوتهاستجابأنالىلخدمتهويضدبعنهالانقطاعكليعاتبه

الىوسافر.،والتقدموالاصترامالرفيحةالمترلةلهوصارت5عتد.تقدم

قام؟.(11(م3012-0065)عامتوفيحيثمارديئالىعادثمبفداد

رأسصاحبوزيرفكان،المناصبكبرىالمسهحيينبعضبتوليةالأراتقة

المناطقلبمضالذاتيالاستقلالمنحواأ!م؟.2(اعبدونل2مننصرانيأعين

.إمارا!م)3(فيا!يحية

والتسامح،ب!كرديارفيالمسيحيونبهاصظيالتيالمكانةهذهمنوبالرغم

ضدالدصائستدبيرعني!ةوالمأكمإلاالأراتقةفبىلمنبهعوملواالذي

المسبصهونمؤلاءوقعولذا،الأرمنمنأرمينيةملوكمعبالاشتراكالأراتقة

يىياصيطابعذاكانب!مأنزلالذيالمقابأننجدوه!ذا،لأممالهمفرية

فياَ-طيردوراَمارديئفيالمسيحيونلمبوقد14.)الدينيالتمصببدافعوليس

ولذا،()5(م0126_هـ965)عامالتتربأيديالحصيتةالمدينةهذهشوط

.13/04البداية،كثيرابن،241-9/149افتمر،الاعيابن(1)

.ه!-56صالزءفراندير،برعوآ2()

)3(.(Enc.Isl. art. Artukids, by cahen (New ed

(،).Ibid

المدينةتحلنأنقبلللاصماءمراكز"ممنائىمناتخذوامارديئكلالتزهجوآلدى()5

الأعلاق،ضدا!ابنذكر؟،التترمعالكنال!هذهلأصحابكانلباطن،وذلكُاستسلامها

.(ب-7132ءخطوطة)

83،
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قيمعاصلالمسي!!نعاملوا،لهايتهمبكرديارأتضواعندما،التترف!ن

نأ؟.(9المماملة)تادُ-أصياتا-أصاؤواقدأخلافهمبحضكانوإن

عديدةلهجمات،الأراتقةحممنالمتأخرةالفتراتخلال،ْتمرضواالمسيحيين

الىيؤديمماكانالماليكمنبتوجيهالشامثهاليمنعصاباتبهاتقومكانت

وقد.مزارع!3)2(فريبعنفضلأ،المنطقةنصارىمنعددوأسرمقتل

منينجولمالأديرةمنكبيراَعدداَبكرديارنيتيمورلنكصروبدمرت

.315(وغيرماردفيمنالقريبالزعفرانكدبرآلأديرةأكبرغانلتها

مي،الأرالحمطيلةنشاطهاكلأنتحافظبكرديارفيالميحيةاستطاعت

ولاواسمةحريةالأراتقةلهاأ،حكنيسيةدينيةتنظ!اتمنأقامتهمابفضل

كهارمنوعدد!كبير!هالمنطقةفيقيياركيةلهاغدتالتياليعاقبةطاثفةصما

منا!جريالسادسالقرنأواصطمنذغدتقدماردينوكانت.الأساقفة

التيالكن!ميةالاص!لاصاتبفضلالأديارأجلمنوديرها،الأبرعثياتأول

مارديئعلىمطرانأ!لسمادسائناسيوسالبطريركعينهالذييوصناماربهاقام

ثمومن،هـ(951=م1125)سنةوذلكولياقةفضلمنبهيتمتعلما

والمسا-!ةالهندسةوبخاصةوالمليةالدينيةالكتبومطالمةبالبحثا!مكُ

أمراهلدىاطظوةلالماوسرعاق.والأثارالميونمياهتحويلفيصيتهوذاع

وكرميمب!نشاهفةام،الكنيالإصلاحنيأنفقهاطائلةدروةكلوحصلالمنطقة

لبناهسعى؟والرهبانالكهانلهاوأقام،اطربةوالمكنائسالأدإرمنعدد

)1(.ووفيم!؟ا!ء..!.ع!

.ا"،-3/681الىمانة6مرلجه،اليونيؤ،(2)

عددرمرضماديرم!وطاتعن)78-94،77صالزعنراندير"برصوم)3(

332).
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وأوقفافتلفةواللاهوتيةالدينيةبالكتبوزودهاوالمكتباتالدينيةالمماهد

عهدمنذإمالمنا!كنسيةبالقوانينطقماعلىاطلعوعندما.الأوقافلها

مفرياثالثانيإءناطيوسبرئاسةجممأديرهفيوجمعكبيرةهةأبدى،بحيد

53I)!امقانونأأربمينبسنالاَباءقامصيثالمشرق Iوقد.(ء(85=م

الموا-خعوبحضوكفرتوهماواط،بررودارامارديئمنيوصنا!!أبرشيةكت

عاميوصناوتوفيوالشمامسةالقسسمنسبممائةلها3روقد،الاخرىا!اورة

مارديئمنالقريبالزعفرانديرمنجملأنبمد(ء561=م1165)

.البطركة)1(كرصيبكونلأنأهلأ

صرسيأماردينيتخذأنالسابعإثناصيوسعلىبمضهمأشارذلكوعند

اكالي،المامفيتوفيولكنهذلكعلىوافقة،أنطاكيةمنبدلألبطريركيته

اصتفلصيثماردينالىانتقلالذيالاولميخائيلخليفتهيدعلىذلكفتم

بايفط-طبةالملامةالصلييافيوخطب،البطريريالكر!ميعلىبجلومه

اشهد!التيالتاريخيةالايامآأمنيوص،مشهوداَذلكوكان)12بالسريانية

لهدائميأمقراَمارديئمنيتخذلمميخائيلولكل.المنطقةنيالكنسيةألمنظمات

،5685-م1172،ء566=م0117)السنواتفياليهابالترددواكتفى

الابرثيةهذهأعباءدشتثقلوكان(5815-م1185،ء057=م1174

ثم،موريالايوحناالمطرانلهارسمثم،صليباالمطرانأخاهعنهناث،فيهافأقام

أخيهابئعينبخائيلوةاةوبحد.غريفوريوسالمفريانأخيهابنالىبهاعهد

والبطاركا،فاهىستمراوقد(7955=م0021)صنةدخيلأكأيربطر

"68-61،62،63-60،58،06-35صالزعفراندير"برموآ(1)

.م0091ضةباريى:الفرنسيةالىونقلهاشابوالأبنثرها(2)
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وسيسوملطيةماردبئد!نالفةلفيسلف!مسياسةاتباععلى،أعقبوهالذين

اثامناكإثناسيوس،13بأصلامدةماردينفيبمضثمبقيدوْ،وضواحيها

اكمفىالاَ!-روبمضهم،المعدنيبئحت-اوير،سنتنمدةفيهاأقامالذكلما

ردفيء01وكانت،الرابعإغناطيوسوعشر1)ثانيكيوصت-،المابرةبالزيارات

علىالوفعواصتمر.الاسقةيالكرسيقبلمنهؤلاءتفيبفتراتفيتدار

ف!ح-ينالبطريركتوقيصيث(،25!6-م2912)عام!قاكانالنظامهذا

فيب-إئيلوعمبطاركاثلاثةجلسصيثكنيئاذثقاقوفاتهوأعقبنمرود

-لموسوكان،مارديئفيوهيببئوإغناطيوسماطيةفيوقسطنطينسيس

مارديئأمبرتثمومن،(3965=م3912)عامالثانيكانونغرةنيهذا

لبطريركهاباططبةالمثحرقمفريانقامأقبمديالافحليأكرسيأبطريركيأ

ضواَمارديناستمرتثمومن.الاولمتىخلفوعين،الذكرسالف

المنطقةفي"المسي!نشاطفيالفعالأدر.لهمماكانالاراتقةعهدطيلةبطهـيري،

.)91ال!كنيةمؤساثاواتساعالفترةتلكطيل

لهاكرسيأالبطريركيةاتخذكهالذيالمقرهومار!يئفيالزعفرانديركان

الانتخابيةادامعمنعددفيهوعقد،النطاقواصدينيأنشاطأضهدثمرمن

مطرانأاغناطيوسانتخبصيثالاولا!مع:الارا-حةعهدفيتممماوأهها

،573=م323؟)عامالثانيوادمع(=3956م3!12)صنةلمارديئ

هـامالثالثوا!هع.والهتاخ7مدمطرانأإحماعيلإياونيساختيرصيث

فطركأ.ملطيةمطرانشهابباصيليوسقدموفيه،(ءvrv=م1336)

835-م1381)سنةالرابعوا!مع V)،حيث6مدفيعقدإنهويقإل

.؟.3-001صانالزهنررير،برموم(9)
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عقدالديرهذافيتم؟.لاَمد)1(مطراذ(غريبفيإبراءيمقورلسازتخب

م1317)سنةالاولمقغريفوريوسوأولهمالمشرقأحبارابلفاإفريانيةا

كرسيأأضصأنبرمدلاس!ا)كهنةمنكبيرعدد4متكأرج؟()2(7175-

النظطفياسهمواالذينالمتم!ةينوالادباهلماء511من-لهمو؟نبطريركيأ

مؤسسةذدكعنةضلأ،الزعفرانديروكان.وفير)13بحظال!كنيمالثةطفي

مناصبثغلواالذيئ،المش!وريئاقف،والأسالمطارنةمنكبيرعددلتخريج

منءددالديرهذافيدفنوقد،)4(والشاموالجزيرةبركرديارنيهامةويذية

طا!طيلة،الاضريئالمطارنةومنومارديئأذطاكليةرطاركهمنالاَباء

.(5)ياثةرلأا

الحمطيلة-الزعفر-انديرضهد،افةالحاالانتخابيةا!امععنوفضلأ

درجةكلقراراتفيمااتخذتالقالحامةا!امعمن7خرعد!اَ-الأرتقي

با"الهامعتلكوالم،عديدةكنصيةقوانينوصنتالأهيةمنكبيرة

مارديئ،مطرانالرابعيوحناعقدهالذي،(5485=م1153)عامالأول

ارالأسنيقانوذ-(بمينأرووضحواالرصوليةالقوانينخلالهالاَباءجددحيث

والمجمع.وا)فرباءالفقراءالملاجىهوانثاهالسريانيةوتحليموالوعظالدينية

برئاصة،(5635-562=م1167-1166)ء،معقديالذالثاني

الأراتقة:منبرضصةيتمالبطاركةانتخابوكان،09،الابقالمصدر(9)

,Enc.Isl. art. Artukids

.011صالزعنراندير(2)

.191-011صالابقالمصدر)3(

1صالزعفراندير،برصوم(4) 2 1 - 1 1 A.افتمر،،الاعيابنصاثيةوانظر

الكرملي!ماريانتاسالأبنمليقصارقم

.?137،92صالابقالمصدر(5)
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الرابعوالهمع.قانونأوعث!ريئفمةصنتمحيثالأولمي!ائيلالبطريرك

وثلاثايةستةوضعتمصيث،ميخائيلبرذاسة(0575-م،179)عام

فيضعوأن،المفريانبأمرالمذكورالديررثيسإقامةتكونأنودةرر،قانونأ

الانشتات،تبمضا!معهـذانيحلت،؟شيهكلفيلهورهبانههو

برثاسة(3075=م3013عام)السادسوالهمع.الس!يةوالخلافات

اجتماعحولقوانينعثمرةسنشمحيث،وهيببنإءناطيوصالبطريرك

.ذلكُ)1(وغيروالصلاةالهياكلوتدمةا!ممهنةونظامالسنويالأصاقفة

واسحةعرانيوإصلاحإنث،5مملياتالكنسيا)ضثاطمذارافقوقد

كباريدعلى،الأرتقيالمهدخلالبكرديارفيالأديرةمن؟بيرلمددالنطاق

ثهالياسطفانمىماردير:الأديرةتلكأثثروعن،هناكالدينيينالمسؤولين

نيالنيالباهماردير،مارديئسورجانبعلىجرجسماردير،ماردفي

صاردير،الصورقلمةيثرقيووطاومارم!مارابايدير،مارديئجبللحف

السندليائناسيوسدير،الصورقلمةقربالمذراءدير،ماردفيقرب-ةانيا

برصوممار!ير،البارعيةقلحةعلىالمشرفماردافيالدير،تلّبسمفوق

)2(.الأديرةمن6خروعدد،تفبسم-انبالىالشميطييندير،ماردفيقرب

هذ.ضلالبيحةوعشريئوالأربعكناشاطمىكليزيدماتشييدتم؟

(1)1lالصفحاتوانظرعبدبن(طورنيقديمةنخةعن)133-013صالسابق!مدر

!للاطلاع(وميخائيلللرهارياططيةالنخن5فقلأ)المصدرنذ!من469-969

نلكُطيلةءلميهاتماقبواالذبئالمطارنةوقاثمةالأراتقةعدفيماردبئأبرشيةتطورتفأصيل

.الفترة

28،92،6-24،25،27صالزعفراندير،برصوم)2( 3 ، 3 w
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الزعفرانديرعلىأجريتا)قيالواسمةالإصلاحاتعنففلأهذا،)1(الفترة

!تهأوةةواومْد.2()البطريركيةكريصيوني!3لأنأهلتهوالتيماردفيني

أهلهاصاجاتلسدالرةفمرافقمناَكبيرعدداَالدينيةوالمؤسساتالأديرة

الىا)-طريرلمجةكرصيانتقالإثرالأوقافهذهازدادتو-د،وصوفها

بأثجارهـفطاةواصمةوأراضيءديدةر-ىتشصهلوأصبحت،ماردين

الضرائب؟كانت.زراعتهاتشجيععلىالبطاركهمملالتيوا)ممرومالفاكهة

منقي.عالتيالشرعيةاطقوقوهي،كالمشورالمؤساتلاذهتجمعوالسوم

وهيى،نواصيهاوبعضرديئمامنتجمعالتيوكالمؤونة،الأبرث!ياتصائر

.)3(تديمةعادة

الحركافيوافربنصيبالأرتهيالمهدخلالالكف"4المؤسساتأص!مت

المسيحهوتالدفير--الفألفنذ)ك7بكرديارفيازدهرتاليالثقافية

فيالدينيةوالمماه-دالم!لتباتوأنشؤوا،وجمموهاا4(واصتنسخوهاالكتب

الكتبخاصبش!لالمكتباتتلكنهتوقد،بكرديارمنعديدةأماكن

الكهتبعنفضلأ،والهيئةوالفلسفةواللاهوتوالمنطقالدينوكتبالمقدصة

كييرأعدداَتضمالزعفرانديرمكتبةوكانت.)5(والحاليةوالتاريخيةالأدبىة

ف-،عالىأدتالمنطقةشهدتاليوالأحداثالفتنولكن،الكتبمن

.V.-68صالسابقالمصدر(1)

.!7-76صاوربقالمصدر(2)

.519-68،9،1صالابقإمدرا)3(

،78-75477-15،17-9،94هامش54صإ!قالساالمصدر(4)

136-939،449-461،961.

.44َ1641،لأ8-57،77-65،71-53صالابقإم!درا!5)
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مخطوطمجلداؤ!ةوثلاْنبفالآنطدورهابرةيةةدذاكومع،1(محظمما)

iواللفويةواالةة+4المواضيحزصمهلوءربيصيافي والطقسيةحويةوالهلاهوزهـ"

منالم!اءكبارمنعددزأليفمنوءيرهـ!والضاريخيةسيى،والتوالأدبية

.وا)تاطرة)12والأقباطالسريان

فيه،ء!اَدور،اداورةوا؟م،ت،المضطةةفيالدينيةإناقشاتالمبتوقد

!-ا،الثقافيةادإمعوءقدالاهوتيةواا؟دليةالكلبوتأليفالثقاةيةاطركا

المالية4ان!هاهـذهقاتو-د.)3(ا(ةطقةفيالأديرةات!كتهبتةاصيلهاتحفل

المظقةفيالدينيةالمؤسساتمنتخر-واالذفيالمد،ءكبارمنعددأكتافعلى

؟ذلكاهتموار-ل،فص-باللاهو-يةالهلمومنحوهمامهملمايه!رةو!لذفيوا

والتار،خ،(السريانيةوبخاصة)واللضاتاةخونواالتطبيقيةلموموالهبالاَداب

الهندسةبهلمو!يرحضامارتضلعأميةذلكعلماالأمثلوأبرز.والفاك)4(

المنطقةأمراءلدىالحظوةأ!بهمماالريمجالاتفيصيتهوذيوعوادا-4

.طاثل)5(ةفىولهوهيأ

والكنسيالدينيلكث،طذهبيةفرصةالمنطةة)صيحياتةةالأرناحأوهـكذا

والذي308.5ر697ءاميخلالالمنطقة!تيمورلنكبهقامالذيا،-وموبخا!1()

Vصالسابقالمصدر:الثمينةالكتبوضياعالدينيةالمؤ-اتتدميرالىأدى A - 7 V.

.649-449صانالزعةردير،برصوم(2)

.57-15،17-94صالابقالمصدر)3(

(4)ll191،639-65،019-54،35صفص،1هاهشالسابقصدر-

السريانيةص61داب،317-01/431المسي!جاالرقمجلة،9130689-916

.941ص9رقمصاضيةافتمر،اداءميابن،079-151صالسفةالتراجم،893

الكرملي.انسقاسالأبتحليق

.56-53صالزءفراندير،برعوم(5)
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و-فيالماليةومم!ا!مالدينيةءؤس!ا!مواتساع؟والىأدىمما،والثقافي

صيثنفس!اأوربابلادنيمؤلاءيشهد.لمبشكلالاضطهادوعدمالحريةمن

المذهبية.افقاوتنتشرالدينيالتعصبيسود

***

الأراتقةعهدفيبكرديارفيالمسالينبينعديدةطوائفظ!ورمنوبالرغم

ووجودالنيبالمذهبالأراتقةا)تزامأنإلاالخ...والباطنهةوالشيمةكالشة

الطوائفأميةمنكبيرحدالىقلل)11المنطقةأهاليمنسا-قةسنيةأكثرية

الأراتقةسلكوقد.!ائياقضاةا،خربحضهاعلىالقضاءالىوأدىالأخرى

الدينيةمؤسساتوتطشيطالسنيالمذمبعنالدفاعنيالسلاجقةأسلافهمصبيل

التيوالكرديةالتركيةوالدولالاماراتممظم،ذلكْضأنفيثا!موالفكرية

.الا-لامي)2(االمافيصيضذاكقامت

لمأثمإلابالسلاجقةأصةاطنفيالمذهبالأراتقةاعتناقمنغموبالى

لتدريسممظمهاخصصالمدارسمنكبيرعددبإنشاءوةاموا،لهيتمصبوا

.214صالتقايمأحن،البثاريلأ1\

،901-801صالرك،؟رترلد2)

.033.Wiet: Le Egypte Arabe P

.(78-2/77مخطوطة)تاريخ،الفراتابن

انظر:النةشعامةا)-لمزجةةموةفوصول

:Cahen.4صه.445 Turkish invatinn Pح.

.ه-3،4-2الصليبيةاطروب،المريني

.الذ؟رصالفةبالمؤساتالأراتقةاهمام-ولالفصلمنسلفماواةظر
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كانلمجاور،9()الشافمية،وبخاص،الحنفيةعنةضلأ،الأخرىاكلاثالمذاهب

علىراجتاقمااا)صمافبتسماولا"المذاهبتلكرءاياماعتناقرسببذلك

شقمنةضاةالقضانيةالمنا!بفيعينواالأراتة،ان؟والأيوبيينالأكرادأيدي

القدسكلقاضب،عزلالىاضط-أرتقبئسقمانإن-قا،اإذاهب

تمكنوتد.الأفرى)2(المذاهـبضدتمصبهدسبب،الحنفيإليلاساءونيا

رضىيكسبواوأنالمنطقةفيالسنيةالقوىيدسواأنا)سياسةبهذهالأرازقة

القوىقبلمنضدمتمامتمردأوفتنةأيةعننسمعلمإننابحيث،رعايا!

علىمذهيبدافعتكن!إلتيالأكرادفقء!افما،ركرديارفيالسنية

.الإطلاق

المذاهببمضوراءانساقالأراتقطح!مبمضفإنسبقمماوبالرغم

تلقولمءدودةكانتالمحاولاتمذهأنإلا،)3(المتطرفةوالكلاميةالفلسفية

تمس!ث!اعلىالأراتقةح!ممنالعظمىلبيةالفوبقيت،يذكرتشجيعأي

السني.للذهبوتشريمها

والطرقةالمتصومنعددبكرديارمسرحعلىظهرالملائمالجوهذاوفي

بنواالذفيوص!مهاالمنطقةأهاليمناَكبيرتش!يحألقوا،والشهوخ4الصوف

.79-69ص(المثور)حلبقسم،ب013ورقة،الأعلاق،ث!دادابن(1)

المنتخبص،ا)خحنةابن،2؟2/.المديمابن،222ص(المثور)دئقق!موانظر

الفصل.منملفماانظر)3(

3().Enc..Isl. art: Artukids

.4217ةرفو،قلأع!ا،داشدبئا

،29
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علىوراجثبهموافتتنواحولهمالناسفالتف،9(واطانقاهاتاالرلطلهم

الشيخهـؤلاءوأشهر،وضوارقهمو"مجزا!مالشيوخهؤلاءكراماتالألسنة

الزهدالىوانمرتالشاممنماردينالىنزحالذيالر-فءبالسيدبنصن

وجهاؤصاس!ولا،هاردينسكانحوله!تمعأنالىأدىمما،والتقوى

مارديناميرابنةابتليتانواتةق،والصلاحاطيرفيهويحتقدون،وأعياثا

ولمالجنونالىبيؤديكاد-!(الماليخولب)السوداهبمرضنذادًا2(2

نأمنهنطلبصسسبالشيخيأتيهمنأوفدوأخيراَ.الأطباءمحالجةتُجْدها

المماءمنجرعةعلىوالرقىالتحاويذبمضالشيخفتلى(صرزاَ)لهايكتب

بتزويجهالاميرفرغب،اله،جلشفاءهاالطاهرةأنفاسهفسببتورشهاعليها

حيثالمقاطص،تبإصدىعليهوأنممابنهفتزوجها،فرفضلهم!فاءةمنها

ديارشهد!مالذينا)شيوخهؤلاءومن.بحد)13ءنوأ-فاد.يحكو!اهوظل

=0055)سنةميافارقينالىوصلالذيالاسمرديالحلويصدان:ب!كر

وحاشيتتمر،ش-الديئصسامالاصرواستقبل،للقائهالناسفخرج(م4591

وكاتالناسووعظالجامعالىاتجهوقد.بوصفلاماالمممنفيهوكان"

فيممهءوأسكتعاليةمنزلةتمر،شمنوبلغ،ا)ناسبهاوافتقم!ثهوداَيومأ

له،يقوملاالاميردخلإذاوكان،الأميرأقامصيثمقامهوكان.قمره

.222صوصك،جبيرابن(1)

الأعلاأضبطفيغالبأ4الثرفنامةنيالروايةهذ.أوودالذييلبدليييخطىء)2(

قدهذاكانبيأ،أكببئأرتقكاننذاك6ومارمين6مدأميربانمثلأفيقولرالتواريخ

أبنائه.صيطرةتحتالمزاقعهنىثفموانقبلترفي

عناعرضاأخرىتفلصيل!روأيئوني.4،2،2.2عىئرفنامة.اليدطيي)3(

المصدرصففس،كذلك،الأخلىءعنيهـ!ر،س!إريخيةأخطاءمنفيهالماكرهاة

.؟791-89
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الاحماعيليةمناثنينيدكلقتلأنلبثوما،)1(،تحمأوفىالامراءكلوتحم

قالخهكلالقبضوألقي،(م1151=6،55)ءصمامالاولربيعفي

.(2وأعدما)

صسجدجانبالىزاويةلهكانتالذي،السماعفيعدالشيخومنهم

كراماتوأن،الأولياءمنرجلبأنهمنقذافييهفه،كيفاصصنفياطضر

نإحتى،اليهيتقربونكانواكيفاحصناكابروان،يديهمم!حدثتعديدة

يرصفبئيونسالثيخونهم.له)13وهبهبستاننيزاويةلهبنىاصدم

شيئوهو-مارديئنواصيفيقريةوهيالقضيةالىنسبة-القنيالمثيباثي

وكثرةالعقلوقلةالص!طحأولي"بأ!مالممادابئيصفهمالذيئاليونسيةالطائفة

ذلكُكلورافق.،)4(وكراماتوكشفحالصاصبالثخوكانالج!ل

م!تةوارتفمتا.(المنطقةأهاليلدىروا-(لقيتالجنعنكثيرةقصصأ

.)6(المنجمين

منذب!كرديارنيدعو!مواينش!ان(الاحماعيلية)الباطنيةصاولوقد

فترةصباحفياطسنداعيتهموقض،الهجريالخامسالعرنمنالثانيالنصف

دعماةتمكنثمومن.)7(الباطنيمذهبهالىبكرديارني!اعيأالرقتمق

.6217-ب521رقةو،6مديخر3،قيرالفا(9)

الصفحة.نف!،الصابقرالمصد(2)

.271-971صمتبارلاا(3)

./!8هالذهبضذرات(،)

.841صأريخ،القرمانيوانظر031-،.3/9الزمانة6مرذيلاليونيني(5)

.5211-ب421ورقة،الأعلاق،ضدادابن(6)

.2،1/021طالأعثىعبح،القلقثندي()7
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أنإلا.)1(وتحمسهمدعا!مكثرةبسببكبيرنجاحتحقيقمنهناكالباطنية

ضدمفثارواالس!ناستفزبكرديارمناطقبمضفيهؤلاههـددازدياد

7مدأهالي،رصينما(م%24I-5185)عامصدث،؟نثاطهمعلىوفضوا

حواليمنمفقتلوا،)2(كثرواقدوكانوا،الاحماعيليةالباطنيةمنبهاطامن

.(r)الثورةهذهإكرأمرمفضحفرجلسبممائة

موقفأمنهمبهرامبنبلكفوقفنحتلفةصياصاتإزاءمالأراتقةاتبعوقد

أواخرفيحلبفيالباطنيةداءيبهرامنائبعلىالقبضألقىإنهصتىصلبأ

حلبمنب!خراجهمأمر،؟(م5=5171339)عاممنالقمدةذي

الاحماعيليةالقوىأنويبدو.منهاا4(وخرجواورصالهمأموالهمفباعوا

تجنبفقدإيلغازيصاA.81,الاجراءهذاإلرصلبني!ايتهامناقتربت

نحاءنفسهجنبوبذاديبلوماسيأأصدبأإزاءمواتبع،معهمالتثاصن

أهدافه،تحقيقفيمنهمللإفادةاصمالتهمصاولأنهعنةضلأبهم)16،الاصطدام

،(م9111-513)عامنفي.لهمعنداَواتخذو.عليههؤلاءعولولذا

1()191..LaSyrie du Nord, P!حط!ص!..C

.011832الكامل(2)

،الجوزيبنصبط،9/924المنتظم،الجوزيابن،الصفحةنذ!الابقالممدر)3(

مخطوطة)تاريخ.الفراتابن،9/،291البداية،كثيرابن،8/139الزمانة6مر

،(95مخطوطة)النور؟اليرة،ضهبةقاضيإن،ا(1298

115-114/1,.B Lewis: The Ismailites and Assassins. estton

2/612الحلبزبدة،المديمابن(4)

115-114/1,.B.Lewis, The Ismailites

).(.B.Lewis. Ibid

011142الكامل،512مىدمق،الملانيابن6()
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ألبالمتهورأميرهـاقبلمن،حلبمنباديبئسميدزعيمهمنفيعندما

الىإعادت،علىالحمللير-وهماردينفيإيلفازيالىالهربقرر،أرسلان

درجةعلىم!نيةالباطنيةأصبحالتاليةالسنةوفي.ا)طريقفيقتلولكنهصلب

منا)ةهـيبةا)صةيرةالثمرثفقلمةبمنح!مإيلفازيمطالبةلهمآ-تأالةوةمن

الوقتفيتافولكنه،لهمعنهابالتنازليرءبإيلغازييكنولم،صلب

بسرعة،القلمةتدميرفيرغبتهعنوأعلنالحيلةاتباعفقرر،رفضهنتائجنفسه

عليهاالصليبييناستيلاءيخافوأنه،ا!سابقمنذالقرارهذااتخذبأثهجمتجأ

مذاوكان.1(ابتخريبهااطشابابنالقاضيقاموقد،مواقد3منلقرثا

.بحد)2(فماالاحماعيليةيدعلىقتلهفيسببأ

انهصقتجاهممالمرنةسياصتهءلىإيلظزيدأبفقدذلكمنوبالرغم

دمشق،فيالبماطنيةداعيبهرامإقامةلقبولدمشقآصاطفتكينلدىتوسط

وأ-ذهناكالاحماعبليةداعيىوأصبحالصصامالىبغدادمناتجهقدهذاوكان

وكثركبيرعددلهفاستجابمذهبهالىالناسأوباشويدعو،البلارفييتنقل

الوقتمنفرةصلبفيأقامأنلبثوما.اطقيقياحمهيخفيوكان،جممه

العكس،علىبلنشاطهلإيقافمحاولةبأيةيقملمالذيإيلةازيعهدفي

م!ثدمنبذلدُصلبوأهاليهوفيتخلصويعتضدبيصطنمهأنحاول

اَ،إيلفازيأخيروتمكن.لهممخالفكلاغتيالعلىدأبواالذفيوأصحابهبهرام

بدضوللبهرامبالحطحالأخيرإقناعمنطغتكينمعطوبلةمراسلاتوبمد

(04-2/93نحطوطة)تاريخاتللنرابن(9)

(I)(393.4-منطعطة)ناريخمعراتبن.
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ويكسبهالباهـةنقمةمنطفضء!نشنصذلدُأتبحجةدمثق

(،م؟126=0525)عامثايةفيدمثقنيبهرامظهروهكذامعاضد!م)؟(

الأثيرابنويضع.اطايةومنحبحفاوةفاستقبلايلغازيمنتوصيةرصالةمع

وإيلغازيطفتكينعاتقعلى،دمشقفيبهرامأ-دثهاالتيالمثاكلإزاء،لومة

.)2(النطاقواصمةإتصالات،حلبفيإقامتهلدى،لبهرامأ،حالذيبالذات

اتقة،الأرإماراتفيللباطخيةزمشاطملحوظالىوجوديشيرماذلكبعديردو!

لأصداغتيالعليةعدافإ،ضدمهؤلاهاتخذهالذيالموقفطبيحةالىولا

القبضتماللذين4الاحماعيلإمناثنينيدعلىالدينحساملدىالمقربينالشيوخ

..1r(أعدوعليهما

فشةالىهف،كظهور!ويمود،المتشيحينبضبكرديارنيوظهر

حب!مفيبالاعتدالالآخرونوتميز،تشيمه)5(فيبمضهمغالىوقد)4(متقدمة

بكريالديارالشاعرهؤلاءيمثلمنوأبرز.عنهمالثهرضيالبيتلاَل

الثمر،ص!ولاعديدةفنوننيبرعالذي،الحصكفيسلامةبئيحيىالمسهور

5553)عامميافارقينفيوتوني،بفدادزاروقد،البيتأهلفيمدانحوله

.؟/924.الكامل،215صدثق،القلانيابن)9(

)2(116/1.tesفلأ.B Lewis. The Isma.ت

ابالهذافيوانظر

804-893/11.401.A3"ءشDefremery, Ismae Liens de

,Qnatremere,Notice Historique surles Ismaeliens, .P ,934-345 .C Cahen

348..edu Nord, pp.348-347 and Note2 pضLaSأ

1ورقة،أمد،ريخ.الفارقي(3) TSب-%`TNT.

.241عىالضقاصيمأصسن،الثاركلط(4)

.188-01/183المنتظم،الجوريابن()0

،79+()
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مذهبيةةوةيئدك!او!محدوداَكانصيه(هؤلاءنشاطأقإلا.(9()م158-1

علىا)طرقسدبالسنةالأراتقةح!متمسكأنعنفضلأ،بكرديارفيتذكر

-لب،فيهاحكواالتيالفترةخلال،الح!مهؤلاءتمكنوقد.الشيمةنشاط

المدارسمنعدداَوبنوانذاكفي!21المتزايدالشيحيالنفوذبوجهدقفواأن

قبلمن13جوبهواالتنالشديدةالمحارضةرغم،ا&نيةالاتجاهاتلتعضيد

.ا!لتشيمين)12حلبسكانمنالكبيرالمدد

""

اللهوووصائلالماهـةباطفلاتباهتمامهمالاجماعيةالأراتقةصياةتميزت

خامةبرحلاتوتاهـوا،والجواريوالموسيقيينالمغنينفاتخذوا،افتلفة

قأالمقريزيويذكر.والأعياد)3(المناصباتفيالاصتفالاتوأقاموا،للصيد

اللواتيمنالمشرقفيالتتربلادمنجنكيةجاريةبثراءقاممار!ينصاحب

سلطانحمعوعندما،طانلةأموالأذلككلووذل4(االجنككلاللمبيحدن

تتمة،الوردىابن،33318الزمانةمر3،الجوزيبنسبط،11/79الكامل1()

-.2/906.

المنتخب،الشحنةابن،79-69ص(حلبقم)الأعلاق،شدادابن)2(

.644-1/0،4حلب،ريخ،الطباخ،(2/94مخطوطة)تاريخ،الفراتابن،901

،27،36-62صاطليالدينصفي،سليمرزقوعود،الحليالدفيعفيديوانانظر،()

33-93504،24-43،15-25"67.

التعريفص،العمري)العربيمهد!بمامهاالمجماختصتعدثةموص!يقيةلة2()4

كلالجنلىُالضربالجنكينيلترررولا(ا!يطعيط)ممربةارصاللفظوأصل.(12،

عصرفيأيضأالجنكيلفظأطلقوقد.أيضأالموميقيةا،لاتغيرهامنكلو)نمافحسب

رضبابغلانمنالرقاصونأولئكوكان،جنكوجممه"والأفراحالمنتدياترقاصكلالمماليك

ركانراالناهلبىمنوبمضهاالرجاللبوس!نئيابهمربعض،والتردواليو،نواليهودالأرمن

.(3،2/1/537رقمحاشية،للقريزياللرد!ه!:sup.):ويضفرو!اثمورميرصلون
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ررويب.(م5723-1323)عامماردفيصا-بالىأرسلبذلكمصر

تيرها،!اريةب!رسالالسلطانيخدعأنمذاصاولوقد.اليهإرسالهامنه

لممتى!يقولماردفيم!احبالىممانيةوأرصل،عليهيخفلمذلكولكن

ثمومن،إرسالهامنبداَهذايحدفلم،رأسهعلىمارديئخربتبالجاريةببحث

(قراؤضانبنكتيل)وكان.)91جليلةبهداياذلكلقاءالص!لطانعليهأنحم

انتهىقدوكان،ماردفيفيالصالحالملكندماءأصد،الماكأدينيا؟نكلىالمفي

صلطاتقلاوونالناصربهحمعوعندما،المجميبابنكالطربصسناليه

ال!+يراتوخرتجالجواريتمليمولزمهمرالىفتوجهيستدعيهأرسلمصر

الىيمودشممدةهناكفيقفي،مارديئالىلاخرآنمنيتجهوكان.من!ن

بلالخلقصسنالمروءةوافرالأدبكاملوكان.السلطانمنبطلبمصر

وكان،ماردينصاحبع،ليكمنالماردينيالئهعبدفيعليوكان.العثمرة)2(

51فاستهد-الاخرهو-خبر.قلاوونالناءسبلغوقدالمودكلالضربيجيد

بلغوقد.)3(اليههذافأرسله(م1327=ء728)عاممارديئصاصبمن

7مد،ماحبالمسحودالملكلدىكبيرةم!نةالمالمةبابنالمحروفأسحدفيأحمد

ويذكر.المود)4(كلبالفربمحرتةلهوكانواصتوزرهعندهوصظي

اللذةيمس!قكان،(م1311=ء711سنةت)المنصورالملكأنالمارديي

فيأما،مارديئشرقيالفردوسروضةالربيعخلاليسكنوكان،والغناء

.113/142اللوك"يفيلملرا(9)

.1r.-3462/الكامنةررالد،صبرابئ(2)

الدسم)الصافيالمنهل،برديتغريابئ،78-3/77الكامنةالدرر،صبرابن3()

2/84ا!طوط t).

.9219الزمانةمر7ذيل"اليونيني(4)
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وكان،لا-وأءدتأتركماأماكنيس!نةكانوال!ثتاءواطريفالصيف

.وا)ظهـفاء)1(العدإءالأ!،؟نهذهنييصحبه

والى،الأرا!ةلدىا)ةة،نونبلفهاالتيالمكانةالىتشيرالرواياتوهذه

ا-قةالأراهتمذلكءنوؤفلاْ.وا)تخماءاطربالفنوقمؤلاهتشريعمدى

!فهـالدينالأميرص!بأنهمتةذافيويذكر.كالصيدالأخرىبالفعاليات

وث!دصدهر-لاتفيءديدةمراراَكيفاحصنأميرداودفيأرسلانقرا

؟.يركانهذاوأن،دجلةفييكشالذيء1Uiوطيروالدراجاط-لصيدمعه

وء!زىالأراويصيد!مأكثروكان.صيدهفيصحوبةالبازيجدبحيثاطجم

ثمومنالوديانءرضفيواسمةشهإكزصبطريقعنيصطادو!اوكانواالجبل

المددكثيرةوكانت،الشباكتلكفيفتقعواستفزازهاالأراويبطهـديقومون

.)2(بكرةالأرانبيصيدونكانوا،؟ا)!ميدسهلة

نأالفىارقيوبذ؟ر،ا،خاسباتفيالشمبيةالاحتةالاتالأراتقةواقام

ان-وزعتالدينجالوزيرهأولادبختانأمرحينماتمر،شالدينصسام

الفمالباتالىيشيرماوالأعياداللهو،لجمرفييردو!الناسا3(واتمع

فراغهم،أوفاتقضاهوكيَفيةوملاميهموأعياد!مالمنطقةلس!نالاجتماعية

وتجدر.الفترةتاكفيالمنطة-،ثموبكبقيةكانواهذافيأ!مريبولا

،المتناؤ-ةوالسياسيةالمسكريةالقوىبينبكلديارموقعأنالىمناالاثمارة

والتصوالأيوبيينالهليينوالأمراءوالأكرادوالتر؟نوالصليبيينكالس!لا%قة

.(621-521صنحطوطة)ماردفيزاريخ(1)

.679-691صا!عتبار2()

.ب339ورتة6مدناريخ)3(
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علىباء!المدىلطولي)ارستةراالمىطةةيتحلم،ليكوالما

لذ؟هـ.ازةةآالختإة"!بمادهأفيالا-ظء-4

الثقالط:النشاط

اط-صماةازدءإر

ب!هـغدتديارأنيفنجدةلمإنت!،ا)ثةافىةالناحيةالىانتةاةاهاوإذا

ا)"لماءءناَكهيرءدداَواتةبلت%هـ-ت،ةكبير-"صدراتة،لأراع!دفي

والأدبيالماديللتشجيعوكان،4الممرتمجالاتشقمافيإفكريئواوالادباء

ذإ"11هف،ك)ا)ةةإف"الحركةر15ازدفيييرأثرلهؤلاءاتقةالأرقدء،الذي

والأدبيةرهـ"ا)5ا)ةدواتيمونرةو،2(ا)شههـاء)علىا)طا؟لمةا!لبالغينفةونكانوا

-صصوا؟،ا)ث!راء)13منلالبرزيئا4خلاابوا؟زو؟نشون،ةالثمررياتوالمبما

02ثو9V-77صرس،ئل،الأْبرابن،183-18211ر-لمة،برطوطةابن(9)

طبةات،أمبةأبيابئ،288-2!916،7صمجهوللمؤلفالميوتانإز،703-

لحكماءاركأ،أ،طكاةالة،21823،31072،772،082113693،363ءلأط:اا

اَةمرذيل،نينياليو،2/391وف-ات،الكتي،091-221،161،981ص

-32815الزاه-رة1)ت-وم،برديخريابئ،لح26-59،294-9219الزء،ن

،493-203،313-611،152،103/،51529رات-ت،الممادلينا،923

183،3/462-872،973-2/772متةاا)حررلدا،-جربنا،-853

الحنفيةطبةات،القرثكط،(11312إخطوطا)ا)صافيادول،برديتةريابن،563-

.ث.،27-26صاطليالديئ!ة!ط،-لميم،3/999

المارديني،،52صتيمورلنكأخبارعربثاهارن،18311رحك،بطوطةاون)2(

تفريابن،26-52صاطليالديئ!في،صليم(239صغطوطة)ء،ردين،ريخ

.(12912افطوط1)ةصم)ا)!افيالمن!ل،بردي

ء12-7/02ثذرات،الهممادابن،المفحةنضى،الابقالمصدر،عربا.ابن3()

.(329صتطوطة)ماردين،ريخ،ردثفي111
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وولو)،الأراتقة)1(خدمتمبسببداثمةرواتبوالأطبءالعالاءلبمض

منءددقصدهملذا.الثقاة،)2(منءديدةبأطرافألمواالذيئلأولئدُالمنامب

ا)ثاعر،الأدربمنقذفيأسا!ةرأسهموعلى،والأطباءوالأدباءالعالاءمظهير

=5665-056)أعوامةءثسبةيلذيوا،ا)!ثامفيشيزراءأ!أحد

.باكاليف)13تلا!،ا!مككيفا-صنفيالأراتقةبلاطفي(اما-164173

مدوكالى!يرةبالةلي-تمدةانةطعالذيالمشهورالثاءرالحليالدفيوصفي

4وبخاص،4ديوازبها-فلا)قماقصاؤدهءررمنكبيربمددومدحهم،مارديئ

الأبجد!،اطهـوففإ-لصمبنظمماوا)قيمياتالأرLAIIالتيالمجموعةتاك

الى-دمالذيالمرويالأندلسيجابرفيعداللهعبدوأبو.)4"بديوانهوألحقها

.3/363الأطباً،أصيبمةأبيابن(1)

الأدباءممجم،ياةوت،161صالح!اء،القفطي،83111رحك،بطوطةابن(2)

941/الزمانمرأةذبل،اليونيني08139-91،981-0910 2 ، 59 - 1C-

ابن،31291وفات،الكلتي،882-961،772صمجهول،الحيونانان،624

وثقافتم.الاْراتة"ضاةمن.الة!لمنسلفماوانظر.5/251شذرات،الهمماد

()".Enc.Isl. art: Artukids

عنوانظر.!12-027صالصليبيةاطروبعهدفيا)!قلإةالحياة،بدويأحمد

منقذبنأسامة

,d' Ousama3!احأ,.Cahen,la Syrie du Nord .P ,45-44 Derenbourgh, H

562-543,338-336,.pp

.TVA-76142صلبتاربخ،اطباخا،12ث-88151الأدباه!مجم،ياقوت

11رصلة،بطوطةابن،938-2/937الكامنةالدرر،صجرابن،اطليديوان(4)

الدينصني،سليم"935-9/803الطالعالبدر،الئوكايخا:وانظر.182-183

المنل،برديتنر!ابن،30،67-43،95-24-3793،04-،72-62اطلي

.(523-2/223افطوطالةصم)الصاني
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و--ال.1()درهمألفكأهـريناف5فوهبهالصااحالماكحاكهاوءدحممارديئ

فيدرسالذي،الههسوفربدالدهروحيدالعمالمالاءاماالسنباريالديئ

كم،L,هفولامارديئالىوقدمالكبارالمالاءوأدركفارسببلاد-بريز

فمينهماردفيالىقدمالذيال!!لالإمامالمو!ليالدينوبرهان.)2(الوزارة

فيدرس،تكريتأهلمن،الربميد41وأبر.)ةفا!ا)3(قاضب(الأراتقة

أسحدبنوأحمد.قضاءهاا4(فوليمارديئالىوقدممثإيخهاكبارعلىبغداد

،(م57911-4!ه)عامبدمشقولدالذيالمالمةبابئالممروفالدفينجم

6مدالىقدمثم،الةيمةالبهوثمناَكبيرعدداَفيهوأ)فالطبنيونبغ

)5(.الوزارةبتولهء،الأءر،وانتهىةكبيرمنزلةالمسهودالملكصاحبهالدىوبلغ

منم!ةفترةقضىالذيإلمث2ورالافراقيالمتصوفالسهرورديالدينوعهاب

ب!هـقراأبيالديئلمماد(الهمماديةالألواح)كتابوألفبكلديارفيحياته

ا)تبريزيا!نمابئيوسفالدفيوعز.ترتبرت)6(!،-بالأرتةيأرسلان

هناكوأقامتبريزالىعادثم،فيهاودرسبفدادالىر-لالذي،الحلاوي

صاحبهافاكرمهماردينالىاتجهصاصبهامععلاقتهساهتوعندما،الملمزشر

بالفضل،لهفأقرواوا)!مدروالهمامثمريحمثلعلاؤهاصضرهيلسألهوعةد

كلصوائيوعل،البيضاويمنهاجلثسرحاتأليفافيهناكيمملوأخذ

.98319رصل،بطوطةابن(9)

الصفحة.نذلى،الابقالمصدر(2)

الصفحة.نفى،الابقالمصدر3()

.969صمجهول،الميول!)نان(4)

.9/2959-الزمانةمر2ذيل،اليونيني(0)

7132المصدونفىوانظر.13038الأطباء،أصيبه،أيىابن)6( Vممجموياقوت

.023-994113الأدباء
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2089913)ءإموتوفيالجزيرةالىانضةلثمالخ....،اممشاتا - A11()م.

صإرديئفيالو-تمنةيرةةضىالذيالباروديالملطيسريجابئالدفيوزين

1386)ء!اموفاتهالى = A VAA4اةفافيماطةأعيان!نوكان،(م

دين؟ارأقامالذي،اليا)-يرأ-دلينماعدبئلاءواله.2()والأدبوالقواءات

؟صروتوفي،وا)هـهـانالمحانينيإةةمىاورلمغ،عدردةءلمومفيالناسفادوأمدة

هفيالرس%لمفبنب!رأبيبنالرزاقوءبد.()3(م1388=0975)عام

3911ء-بكلدياركماأعينرأسفيولدالذي = A 958 ) CIوكاق1(م

لدى،Uخلابر)غالزمنكلن!دةبماردينأةام،شئب(صدراَشاعراَ(أديبمحدثأ

الةتحأبيباستدعاءيالأرزةإيافازيالديئنجموقام.)14ءلمتةم!نةصاصبما

عليهوتلمذباطممةمث*راَوكان،مذانبلادمنعجميأوكانسسيبنأحمد

نجم-دكل"فيودفل،الطبفيبرعالذيالماردينيف!هـالدفيماردينني

اطبيباالبفداديمبلبنالديئبدروةدم.)5(الزمنمنردحأأرتقبنالدين

.ا6(بالقصيرةليستصدةهنالكُوأقامالسادسالقرنأواخرفيءارديئالى

.12-02،/راتشذ،الممادابئ(1)

.203-6903/السابقرا!دا(2)

.413-6/313بقالارالمصد(3)

.1/545الزمانة6مرذيل،اليونيني(4)

الذىأنيذكرحيث13027المصدرنفسوانظر2/328الأصباه،أميبعةأبيابن)5(

.مدةصحبتهفيوبقيا!كرامغايةوأكرمهتمرآشالدبنصسامهواصتدعاه

تتمةالدبيثي-الهالهذاني-وانظر.2/334،35-الأطباه،أصيبةأبيابن6()

ال!كتبدارنخة)اللاماهمددلمدينةالتاريخ،البضداديالنجاروابن،1/923افتصر

164الحنفيةطبقات،القرئي،(3192باريىالوطنية - ،16 ، 08 - 7 1/ r،

18،،991.
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وقشجيع.قىصيبكلمنمفلقواالأراتقةقصدواالذيئمنكبيرعددوهنالك

عاششهرةذيكاتبأينعرفلابأنناالقولنيخطأكاهينيتضحهناومن

شئمنمثقفيننجدصرلاوهكذا.أطرافها)1(نيأوالارتعيةالمنطقةداخل

المىرقمنبكردباربةصدونالخ...والاطبا.والفقهاءاءكال!ئمرالاصنات

فيالمنطقةبهتتمتعماكانتمدىالىيشيرمما،الاندلسوفارسوبلادوالشام

الكتبخزالاتإحدىفيكانإنهحق.وأدبيعليازدهارمنالاراتقةعهد

11)957عامالدينصلاحقبلمنفتحهالدى،وصدها7مدفي Ar = Aم)،

يدلأنهإلا،مبالفةمنذلدُنيمماوبالرغم،)2(كتابالفوأربمونمليون

قمموكان.المنطقةنيالكتبواقتنْاءوالن!خالتأليفحركااليهبلفتماكل

الاراتقهوقفهاالتيالمشاهدنيوفا!مبعدكمبهميقفونوالادباهالعلاءمن

.Ir,العامةبالمكتباتأثبهكانتوالتي

وإنما،!الملاءالادباهلكباربكردياراستقبالصدعندالامريقفولم

والأدبيالملينشاطهمعمّمنهمكبيرعددبتخريج-كذلك-ئامت

وبغدادوالموصلالجزنرةفيانتث!رواصيث،الاصلاميالعالمأنح!،ءنحتلف

فيوأصهموا،الطلبوصلقاتالمقاعدالتدريسيةوتولوا،ومصروالثام

القضائيةالمناصبكبرىاليهموو!طت،الجهاتتلكنيالثقافيةاطركاتنشيط

،المناصلاحمىرش!خهم،وأدبيةعليةمقدرةمنعنهمعرفبماوالادارية

(1).dsولولظ:Enc. Isl. art

2/84الررضتين،شامةأبو2() 0 - r(طيأبابنمن)-

.2/328الاْطباء،أصيبعةأبيابن)3(
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بمددالتراجمكتبوتحفل.)9(الاسلاميالعالممنالواسمةالمناطقتلكفي

ومارصوااليهاقدمواأو،ب!كرديارمنمحرجواالذفيوالأدباءالملاءمنكبير

.)2(الزمنمنفترةنشاطمفيها

-/3343الأطباء،أصيبمةأبيئابن:الهالهذافيانظر(1) 337 ، !28 - TAO،

53541،،9صدمثقتضاة،طولرنابن 13 ، 9 0 4 " A،المضنيةالدرةممريابئ

.يزيالمقر،861،992-2/589الحنفيةطبقات""قرثى،889-849،871ص

2961093،414،7/،41،48،331،!1/312اللردً 3 0 / 113 ، 5 0 2 4 s'EE،

9 57 ، 83 0 ، 8 1 ! ، vet،الممادابن،7/62،07،97114،ريخ،اتالنرابئ،

1606566،0،1،241،8شذرات 7/، ، 1'r - 3 5 8 ، 3 4 7 4 3 2 ، ' Tee،

-79صالثراجم،ج،قفلوبفاابئ،51145،21338الزمانةfمرذيل،اليونيني48

الدبيثي.،288-732صمجهول"الميون)نان،961صالحكماه،القفطي،81

383-،272-2/271عليهالمتدرك،028-92!،1101،232افتصرؤقمة

،ينأعدبنمليالىالهالهذافيولير51234الكامنةالدرر،صجرابن284،5035

الكتابةوهيبموجبها،المميانيقرأالتيالطربثةاضتراعفيالفضلاليهيرجعالذلى،61مديالدفي

(اه!83ءا)برايصبققديكونوبهذا،(802-602صالهميالطنكتالصفدي)البارزة.

المصدرصنفىكذلكُوانظر(جصالهمياننكتمقدمةانظر)الهالهذافيالفرذصي

،!ح!(3*يم،اء699،328،2-163صالمقليةالحياة،بدويأحمد،25-572

-8،0/929،/1الثاتيةطبعات،البم،9أ!ر199صالمماليل!سلاطينلماريخ

،،016610.7،831،2/6-6،31-/13نحطوطة)يخ،ر،ريالجز،039

2/19،2افطو!)القسمالصافيالنهل،برديتفرىافي،(93 ، 0 I 111 ، 2 0 9 Irv"

232-532،632،936،465،147).

هـالهالهذانيينظرأنللباحثيمكنذكرهاسبقالتيالاضاراتعداف!()2

.31،961،،1111،135[\7،1،،1612،74الكامنةالدرر،حجرابن

071،471"392،.72،276،4.3،9436377"641،944،21/،،

43،7!0413،452،416 ، 336 ، 03، 325، 0 rte 0 11r ، ref،=
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تمكنوا،المدارسمنكبكلعددببناءقيامهمني،الاراتقاأنولاريب

المدارستلكغدت)ذ،منظمةاسسكلىبلادمنيالثعانيالنشاط)رساهمن

داخلوالطلابوالمدرس!الثيوخهنعددواصتقباللتخريجثقافيةموسات

منجزءاَضصصواالاراتقةأنكيفصبقف!رأينادوْ.وضارجهاالمنطقة

بلغ؟.البناهذلدُعلىصهمبأنةوأشرفواالمدارسبناءلثؤونالماليةمواردم

نيبرعالذي!تمر،الدينكحسامالثقافةجوانببمضفيكبيرةدرجةبعضهم

.صكيةا9(كتبأبنا.الذيالمشهدنيووقف،والفلسفةالحكة

=342 ، 793 " 275 5 253 ، rte . 891 ، 8،1 ، ،/17 ، 948 ،try.

935،،86،024،ON ، ill]،الممادهابن،2/889ا!تمر،الساعيابن

/5!44/اتضذر ، ،04 0 2508، 279، 240 ، 21، ، 169 - 168، A-.،

431،2-31،،201-؟.95518،1-.ء 0 4 ، 1 6 0 ، 9 4 5 - ]1 f.

5\14 2 9 ، 4 2 0 ، 4 1 0 ، 4 0 9 " 3 9 7 " 3 9 2 ، ، 0 6 - -`V . ' re 4 ، 2 2 0 ، r

842،544،4 5 8 - 4 0 7 ، ، 5 1 ، Ltd،ء7/42اهرةاكالنبوم،برديننريابن

8/05"712،4 % .r ، Ir 9 " 1 1 0 11X ، 69 - 9 1/5 1 ، 2 9 1 - !1r / t

الروضتينصذيل،ضامةأبر،048-،97صا!تصر،المبريابن،931-231

،15،361،،3/0ا!تحر.الفداأبو،68،809-901،161،012،042

ابن،1/392،922،957،2/302،932،0،4،464،538الرفياتفوات

،/31A11البدابة،كثكل l 5 6 ، 1 2 0 ، 1 9 7 ، 1 1 5 ، ، 0/1 4 ، 3 9 8 ، !1 A.

3/97،5227اللباب.ا؟ثيرابن،918-4/13،74،188المبر،النمبم3925

ء9هامق،83-9/82الاناب،الصمماني،؟98-981/"بالرفياتانيالر،الصفدي

ء013-09/629ا؟دباءممبم،ياقوت386،-1،0/538هامش،2/071-979

-205،4/787-.3/15،"68،2/8815038077-1/66البلدانممبم

.وغيرم781-4/779دمثق!ريخ،عاكرابن،7"9

.2/328طبقات،أصيبماابن.اب(9)
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والفقهوالكلاماللفةوعدموالخط،خاصبشكلوالشعر،الادبكان

مجالاتأملتش!3،واطكةوالتصوفوالفلسفةواطديثالقر7نوعلوم

والهيئةالطبوخاصةا!ضةالملومءنفضلأ،بكرديارفيالثقانيالنشاط

فيالصناعةازدهارعلىصاعدتالتنالتطبيقيةوالحلوم،والرياضياتوالفلك

قيالفاشعداف!مشهورمؤرخأييبرزفمالتاريخعمفيأما0)11المنطقة

بداب"فيالاراتقةعاصرالذي،(م1176-16؟اء-051-572)

منعطداَوتسلم،التاريخوخامةالم!ممختلفودرصالسيايميتكوينهم

مكت"مماالخارجالىعديدةومفاراتبرصلاتقام،؟ميافار!افيالمناصب

بتقديمطتميزالذي،(وميافارقين3مد،ريخ)المشهوركتابإخراجمن

وعلاقا!مالأراتقةنظموعنأحداحماعاصرالقالفشةءندقيقةتفاميل

منعددالأراتضةعهدفي،بكرديارزاروقدهذا.واطربية)12السياسية

واجتماعيةطبيعيةمظاهرمنشاهدوهماودونواوالجفرافيينوالمؤرخينالر-الة

(،م1217=6145ت)جبيرافيهؤلاءوأشهر،وسياسيةوثقافيةوعرانية

لافيالأرضص!ورةكتابولماسخ،(م51377-977ت)بطوطةوابئ

عشراثني)الهجريالسادسالقرنمنتصففيالمنطقةزارالذيصوقل

ويخمامين،الأراتقةنظمعنالأهيةكثيرةتحليقاتوكتب،(الميلادي

صاحبالنصييطلحةبئهـدالىهناالاشارةمنبدولا.وغيرمالتطيلي

اطمقوانين،النظريةالناصيةمن،فيهتناولالذي(الفريدالعقد)كتاب

.()3(م1254=5265)عامتوفيوقد،نذاك7الساثدةوالنظم

الفصل.منصلفماأنظر(1)

.(6مدآريخ)الفارقاكتابمنالأولللقتمتحقي!هنيعوضعدمقدمةانظر(2)

وافظر328عىالعقليةالحياة،بدوي)،(

6.Enc. Isl., art: Artukid
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لةتهنيعر!أ،صبقممايتضح؟،الأراتقةعهدنيالثقافةطابعكان

،الحضارةمبفةفيالمؤلرةالثقافةتلكمجد!الاتألموأنضاصةواعلاب-،

صيث،خاصبثمملوالشحر،عاهـةكالأدبعربيةوجذورمصادرذات

وكان،الأراتقةأمراءصفرةفيالضهـر،والمبارياتالندواتتقامكانت

فضلأهذا،)1(الأدبيةاكواحيفيوتم!كنأبلاغةللأكثرا؟وائزيمنحونهؤلاه

ما،حدالى"افلسةوا،والكلامواللفةواطديثالقرآنوعلومالفقهعن

فيتخصصواعنقسطأنعنفضلأ،ديني*صدرباكصوفارتباطهاهنبسبب

؟.الههـبيةا12منواأقدكانوا،بالمربيةلهاعلاقةلاالتي،المليةالمواضيع

قطاعاتقبلمنا-تحمالهابسبب،عربيةكانتالمنطقةفيالاثدةاللفةأن

.واليولمانيين)3(اليماقبةوالمسيحيينالأتراكغيرمنكالمسلينالس!نمنواسمة

بهااختصالتيفالأرمنية،التركب"هيالأميةفيتليهاالتياللفاتأموكانت

الكردية.عنفض،،غيرآ)4(دونالأرمن

اطليالديئمفيمنكللقيهاالتيوالتقديراررفاوةأنالىكاهينويشير

التقاليدبهاتتمتعكانتالتيالحيويةعلىتدل،الأراتقةلدىمنقذبئوأسامة

،)5(هناكشرفموضعتحتلكانتالمربيةاطضارةأنوكل،العربيةالأدبية

المطاءفيالأصيلةالمرب4الترعةيمثلكانالشاعريئهذفي!ن!!وأنخاسة

،23صاطليالدينصفي،وصليم،.2عى5تيمررأخبار.عربثاهابن:انظر(1)

52-26،24-43.

.2/328طبقات،أميبمةأبيابن)2(

)3(391-091..C.Cahen, La Syrie'du Nord. pp

طأ.84()4

).(.4.edu Nord, PشEnc. Isl., art: Artukids, .C Cahen, La S
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نأمنيمنعلم!لىذلكولكن.البداوةبروحأصيانأاصطبغتوا)قي،الادبي

تكونالي،القليلةالشمريةللأبياتالاولالمعينالارتقيةالمنطة4تكون

يحتفظأنومن،7سيا)9(غربيالتركيةاللغةنيالشبمللاْدبالاولىالماذج

انسجامأأصدثالذيالامر،بلفتهم،الاصلامدخلواالذين،الاكراكمنكثير

.)2(الاهاليولغةالاسلامبينالوقتيمرور

(ds (. N!نكلل.Enc.Isl. art

؟019صالترك"بارتولد(2)
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!مير4صارلمماا

آ-الخطوطَة

.(8775ت)اإؤمنيعدبنعد-بهادرابن

رقمال!ةبدارفيمصور،ءلدان،مهمرملوك،ريخنيا)خصرفتوح

T i1r.

.هـ(،87ت)الا-،بيمالمحاصنأجمماالديئجمال-برد!طتفريابرن

نينحطوطة،والثالثالثانيالهلدان،الوافيبمدوادتوفيالصافيالمنهل

.1113رقمالكتبدار

.A(973ت)إبراميمبخماعد-الحزركط

حْزازةعناَ!ور)9215رقمإممتبادارفيمجلدان،الجزريابن،ريخ

ني7265سنةبأحداثتبدأأخرىمجلداتو:لاث،(50135سنةباريس

.(بالامتانةزادةكوبرليكلكتبةفينسخةءن!ورت)599رقمال!كتبدار

.(9085ت)إيدمربنإبراهيمالديئصارم-دقماقابن

رتمال!تبدار،واحدبلمد،والسلاطينلموكUاسيرفياكمينالجوهر

1522.

رقمالكتبدارفي(مصوران)مجلدان،الإصلامتاريخفيالانامقىهة

0،17.
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،1565.)تا)!ر!وءلياةزبرنيو-فبرنالدينثهس-الجوزيبنسبط

رفما)حببدارفيمصورة)بلمدا17َ،الا!،ن-،ريخفيالزمانةمرآ

551).

.(6اوا-هـق)!هـالايربريونعدالمنصورالملك-ثماهنشا.ابن

صسنالدكتورقبلمنلاثس!مدة4مخطوط،اطلاثقوءمرّاطةائقصضمار

.(اَأخيرنشرهـت).صثهأ

.هـ(684ت)إبراهيمبنءليبنعدالدينعز-ثصدادابن

تطوطة،(ابزيرةقسم)،وابزيرةا)ثامأمراهذكرفياط!يرةالاعلاق

.Bodl)33رقمأكسفورد Marsh).

.هـ(066ت)الئههبةبنممرالدفي؟ل-اديمابن

ردمالكتبدارفي(!صورة)مج!ات3،صلب-،ريخفيالطلببغية

1566.

.(9745ت)اللُهفضلبنأحمدالدينث!اب-الصرىِ

ال!تبدارفي!مصورة)جزءا03َ،الامصارممالكفيالابصهإرمسالك

.9256رقم

.(8555ت)أحمدبنعودالديئبدر-المينى

ا)كتبدارفي(صممورة)بلداَ!6،الزهـانأهل،ريخفيالجانعقد

.%DAtرتم

(.09AAصنةحيأكان)البفداديالنهفتحبنالئهعبد-الضعاث

الحليا-الاسلاميةالدراساتمعهدمكتبةفينحطوطة،الفياثيىالتاريخ

.بغداد

a % i
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57ت)الازرقبئءليبن!صفيوبنأصد-الفارقي rء).

.Oxford.,0316:مخطوطة،ميافارقينومد2،ريخ

هـ(.709)تالمصرياط:فيالر-يمءهـفىرنحمدالديئناصر-الفراتابن

.7931رةما)!بدارفي(!صورة)ءلمدأ18،والمدكالدولتاريخ

قيالدمثالاسديدكلبنأحمددحهـبنأبرالدفيرةجما-ثكبةقاضيابن

.(851ءت)

رقمال!كتبدارفي(!صورة)مجلدات7،الإ!لامأهلبتاريخالاعلام

393.

.هـ(،87)تالثاؤهيالاسديأحمدرنعدالدفيبدر-شهبةقاضيابن

اديرةفي4الدركبال!وا)وبمى،الدفينورسيرةفياثيناالدر

.112رتمال!ببدارفي(ءصور)واحديلمد،(يرةالنور

.!3985ت)الثإفميحامدأبيعد-القدصي

رقمالكتبدارفي(نحطوطة)ا-فىومجلد،ابهيةاالشريفةالإسلامدول

3301.

(.626Aت)سطيالوامنصوربنممربرنالةاءم-قطلوبةاابن

الدراصاتممهدصكتبةفيمخطوطة،اطةفيةطبةاتفيالتراجم،ج

.ادبغد-الملياالاملأب،

.(ء925؟ت)المفتيعدبنممربنالسلامعبد-الماردلي

.813رةمالكتبدارفي(نحطوط)واحدمجلد،-ث

(.5AAtت)عليبنأحمدالدفينقي-المثريزي

.(46رتمال!تبدار(مصوران)مجلدان،الملوكدوللممرفةادلموك
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3-بهولمؤلف

في(نحطوط)واصدمجلد،ا)قرونسادسمشاهيرفيالميونإنسان

.بفداد-الملياسلاميةالاٍالدراساتمهثدبةم!ة

.(ء732ت)الوهـابعبدبنأحمدالدفيشهاب-النويري

رقمالكتبدار(مصورة)جزءا18َ،الادبفنونفيالارب!اية

905.

.(75!6ت)سالمبنعدالدينجمال-واص!لابن

مفرجويسهمى)،والسلاطينوالملوكاطلفاءأخبارفيالوا!لمين-،ريخ

رقمال!كتبدارني(مصوران)مجلدان،(أيوببنيأخبارفيالكروب

9531.
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ب-المطبوعَة

.(ء668ت)اطزرجيالقاسمبنأحمد-أسيبمةايطابن

.م579بيروتالف!كر،دار،أ%زاء3،الأطباءطبقاتنيالأنباهعيون

.(0635ت)الجزريالشيبانيعليفيالديئعزالحسنأبو-الأْيرابن

أحمدالقادرعبد،تحقيق،(بالموصل)الأ،بكيةالدولةنيالباهرالتاريخ

.م63!-القاهرة،اطديثةالكتبدار،طليهات

.09125-القاهرة،ا)طباعةدار،جزءا13َ،التاريخفيالكامل

!.%357القاهرة،القدسيمكتبةأجزاء،3،ابالأفكذيبفياللباب

.(6375ت)الدفيضياء-الأثيرابن

-بيروتلاللايينالملمدار،المقدصيانيستحقيق،الأثيرابئرصائل

.م9591

.(ء6،3ت)الفارسيإبراهيمفيعداس!قأبو-الأسطخرممط

.م2799-بردل،ليدن،الممالكمسالك

.(0395ت)المصريالحنفيأحمدبنعد-اياصابن

ممربولاقالأميريةالمطبعة،الأولا!لد،الدهوروقانعفيالزهوربدازع

.5؟13ا-

D N V
http://www.al-maktabeh.com



.(50015عامأوا-رفيألف)خانشرف-البدليصي

،انجاحامطبمة،روزبىانيبنديجميلملاالفارسيةءنترجمه،اكوفنامة

.م6531-اد"ت

.(3755ت)قيأحمدبنصداللُهعبدأبر-البشاري

أعادت).م6016-بررل،ليدن،ايمالأقاممرفةفيالتقاسيمأحسن

.(طبه،رفدادفيالمئنيم!كتبة

.هـ(977ت)الطنجيالاواتيالئهعبدبنعد-بطوطةابن

أحمدتحقيق-زءان،فارالألىوءجا؟بالأمص،ركرائبفيالنظارتحة،

.م3491-1)قاهرة،الأءيريةالمطبمة،المولىجادأحمدوعدالمواهري

.!7485ت)الأندلسيالمزيزعبددنالثهعبد-البكري

مصطفىتحقيق،أجزاء4،والمواضعالبلادأحماءمناستمجمماممجم

.م1645-القماهرة،والنشروالترجةاتأليفالجنةمطبمة،السقا

.(365،ت)الأصفهانيعليبنالفتح-ابنداريا

ت)الأصفهانيعدبنعدالدينممادإنشاءمن،سلجوقلآدولة-،ريخ

.م0091-ممرالموسوءإتمطبمة،البنداريواختصارهـ(795

(.956A-561ر)الأندلسييونةبنبنيافي-التطيلى

ةالمطمه!،صدادءزراوصققهاالمبر!الأصلعنترجمها،بنمامينر-لمة
حت-

.م4591-بفداد،الثمرقية

5ت)الأ،بيمالهاسنأبيالديئجال-برديتنريابن AVt).

يوسفأحمدتحقيق،الأولالجزء،الوانيبعدوالمستونيالصافيالمنهل
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.(7525ت)سرايابنالمزيزعبدالدفيصفي-الحلى

.م3918-بيروت،الأدبيةبمةالمطم!لتبة،اطليديوان

(.367Aت)النصييالةايممبوأ-!وقلابن

.(م3891ليدنءن)بيروت،الحياةمكتبةدار،الأرضصورة

5(.003سنةحدودفي)تالثهعبدبرنالئهعبيدالقاسمأبو-خرداذبةاين
-

بريلطبعةعنبغدادفيالمثني4مكتبطبحهأعادت،اكوالماالمسالك

.م9889عام

.(8085ت)عدبرنالرحمنعبد-خلدونابن

-بيروتاللبنانيال!تبدار،مجلدات6،واطنرالمبتدأوديوانالحبر

.م95!ا-5691

.(6815ت)أحمدالمباسأبو-خل!نابن

-القاهرة،الميمنيةالمطبمة،مجلدان،الزمانأبناءوأنباءالأعيانوفيات

.ء0131

.(2095ت)الدفيمامبنالديئغياث-خواندمير

.م1858بمبانيطبع،(بالفارسية)البشرأفرادأخبارفيالسيرحبيب

.(6375ت)عدبنسعيدبنصد-الدبيثىابن

ن.أحمدبنعدانتقاء،الدبيثيبنالحافظ،ريخمناليهتاج41افتمر

بفداد،المراقيالعليا!معمظبوعات،جوادمصطفىتحفق،الذهيعثمان

.م5191،6391
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.م5691-1)ةاهرة،الممر-ةال!-بدار،نجاقي

تراثناسلسلةطبعة،-زءا31َ،اةاهرةوامهمرأ-بارفيالزاهرةاك-وم

.م5691-9391الةإهرة،الممريةال!بدار4!طبهءن

.D.تحة-ق،اللطالْةءورد Carlyle.2917.ا,-bridgieلةCantأ

-578رحاته،16،ت)الأندلسينيتالكلأحمدبنصد-جبيرابن

0585).

النسخةعن)م8091-ممر،السمادمطبصة،جبجمرالينر-لمة

.(بليدنالمطهوعة

(.567Aت)ممدبنءليبنا)رحمنءبد-الجوزيابن

الممارفدائرةمطبمة،اطأجزاء5،والأ!مالملوكتاريخفيالمنتظم

.9135A-الهند،الدكنباد7-يدر،المثمانية

.هـ(6701ت)اللهعبدبنمصطفى-خليفةحاجي

وكالةمطبص،،مجدات،والةنونال!تبأسا!جماعنا)ظضونكشف

.4391r-.1،91-استانبول،الممارف

.(8525ت)المسقلانيعليبنأحمدالدفيشهاب-حجرابن

المصارفدائرةاطأجزاه4،الثامنةالمائةأعيانفيالكامنةالدرر

.5!134-الهند،الدكن،آباد-يدر،ا)ممانية

.هـ(622ت)ا)فوارصأبيبنعليالح!نأبو-الحسيني

والمككالأمراءأخبارفيالتواريخزبدةالمسمى)السلجوهـةالدولةأخبار

.م33!ا-لاهور،فنجاب!طيةنشريات،إقبالعدتحقيق،(السلجوقية
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.(40135ت)زينيبنأ-د-دحلدن

إممتبةا،انزهr،النبويةاتافتو-امضيبمدالايىلامبةالفتوحات

.43515-القاهرة،يةالتجار

.(ء735الي-و)إيبكبنالثهعبدبنبكلأبو-كطالدوادار

المثإا!يرةفيالفاخرالدرباسموهو)9جزء،الغرروجامعالدرركنز

والنش!ر،والترجمةفالتألهلجنةمطبعة،رويمرروبرتهانسكأةيق،إالنامر

.م0691-الةإهرة

.(8295ت)ا!نبنعدبن-ين-بكريالديار

-القاهرةالوهبيةالمطبمة،انجزه،نفسأنفسأحموالفيالخيس،رليخ

12835.

!807Aت)التر؟نيتايمازبنءكانبنعدالدفيكسالحافظ-النمبى

المثمانية،المصارفدائرةجمعيةمطبمة،2ط،جزءان،الإسلامدول

.A،136-الهند،الدكناَبادحيدر

صلاحتحفقوالرابعالأولالجزءان)أ-زاء4،غبرءن%!رفيالعبر

نيالثوا؟زءان،10691)كويت،والنشرالمطبوعاتدار،المنبدالديئ

.(61!ا-الكويت،الكويتصكومةمطبحةالس!يدفوادتحةيقوالثالث

.(ء718ت)الهمذانيالئهفضل-الديئرثيد

"(والفانيالأولالجؤء،الثانيادلد)المفول-،ريخ،التوارفيجامع

الطبمةعنورفاتنشأتمادقعددرجة(هولاكوتاربخ-الايل!انيون)

ال!تبإحيماءدار'القوميوالارشادالثقافةوزارة'نشرهاكاترميرالتي

.م؟069ةهرالض،يةهـ.لها
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.(3115!ت)يلقيصرا.م-يمطمزالر

،-زءاناكار،وملوكوبلغارقزانوقائعفيالاَْ،راةيحوالأخبارتلفيق

هـ.1325-أورنبورغ،واطسينيةالكريميةالمطبعة

.(6745ت)الدينتاجإنجببنءليطا)بأبو-الساعيابن

مصطفىبنشرهعني،السيروعيونالتواربخعنوانفيافتصرابامع

.ء1353بفداد،الكاثوليكيةالسريانيةالمطبعة،جواد

القرقأهلمنمجهولمؤرخقبلمناختمر)،الحلفاءأخبارنحتمر

ممر-،ببولاقالأميريةالمطبمة،(6665تةأواخرنيللهررةالسابع

.ء9013

.(6515ت)ا)تريوغليقزابنيوسفالديئثهس-اكوزيبنم!بط

المعارفداثرةمجلسمطبمة،%زءان،الأعيان،ريخفيالزممانةمراَ

.0137A-لهندا،ا)دكن6باديدرالمثمانية

.(5771ت)ا)دينميبنب15الوعبدالدينتاج-السبيم

-القاهرة،4الحسيدالمطبمة،أجزاه6،ا)ممبرىة!يةالثطبقات

13245.

قضيبلابنالمهجتفريجتحابهاصقفي)،النقبمومههـدالنهممحيد

.القاهرة،اطلميالبابيمصطف!،(البان

(.562Aت)التميميمنصهوربنعدبنالكريمعبد-السمعاز

دائرة،أبشاءخمسة،اليمانييحيى،نالرحمنعبدتعليق،الأنساب

.6691-629؟الهندحيدرأباد،المثمانيةالمماوف
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.(1195ت)بكرأبيبنالرحمنعبدالدفيجلال-السعوطي

،السحادةمطبمة،اطيدعبدالدفيمحيعدتحقيق،2ط،الخلفاء،ريخ

.13785-ممر

.هـ(665ت)المقدصي)حماعيلبنالرحمنعبدالديئثهاب-شامةابو

،(الروضتينكلبالذيلالممروف)والسابعالسادسالقرنينرجالتراجم

الإسلامية،الثقافةنشرمكتب،اءسبفيوءفىتالكوئيزاهدعدتحقيق

.م7091-دمشق

تحقيق،جزءان،والصلاصيةالنورالدولتينأخبارفيالروضتينكتاب

م.569l-هـةالقاه،والترجةالتأليفلجنةمطبعة،أحمدكدحليعد

.A(21!ات)الحتةحطاطاكاعد-الشحنةابن

سركيسإبنبئيوسفتعليق،صلبمملكة،ريخنيالمنتخبالدر

.9091-بيروت،البوعيينللاَباءال!ثوليكيةالمطبمة،الدمشقي

(.632Aت)الدفيبهاءالتاضي-شدادابن

.م6291-القاهرة،ايوسفيةاوالهاسنالسلطانيةالفوادر

.(6845ت)إبراهيمفيع!ببنعدالدينعز-شدادابن

تحقيقحلبذ3،والجزيرةالشامأء-اءذكرفياططيرةالأعلاق

تحقيق،دمثققسم،5391-دم!ثق،الفرنسيالممهد،سورديلدومينيك

.م5691-دمثق،الفرنسيالممهد،الدهانسامي

.(5\025ت)عليفيعد-الثو،في

معروتن!صرة،جزءان،السابعاقرنبمدمنبمحا-نالطالعالبدر

.ء1348-القاهرة،السعادةمطبعة،باسندوهالثهعبد
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.(7275ت)الدمشقيالأنصاريصدالديئكس-الربوةشيخ

2-لايبزك،والبحرالبرعجاثبفيالدهرنخبة r°عهأعادت)ا!

.(بغداد-المثنيم!بة

.(ء539ت)الدمشقيطولونفيعليبنعد-ال!الحي

م!تبة،دهـإقأحمدعدتحةيق،الصاطية،ريخنيا؟وهريةالقلائد

.م9491-دمشق،الاسلاميةالدراسات

.(ء008بمدفماحيأكان)عدبنعد-صصرممطابن

م!مبة-112لود.شنحطوط)الظ،صريةالدولةفيالمضيةالدرة

بركليكاليفورنياجاممة،برفي.موليم.دتحقيق،(اكسفورد،بودليان

.م6391انجلسولوس

.(،5176ت)إيبكبنخليلالديئصلاح-الصفدىِ

الجا!ة،المطبمة،زيأحمدتحقيق،الممياقنكتفيالهمياننكت

.(بفداد-المثنيمكتبةطبحه)أعادت،1191-اقاهرةا

الدولة،مطبطالاسلاميةالنشريات،ريترر.هباءتناء،بالوفياتالوافي

.م1391-لونهستاا

.(9075)تالملويطباطبابئعليبنعد-الطقطثىابن

صبيح،عليعدمطبعة،الاسلاميةوالدولالسلطانيةالاَدابنيالفخري

.م1162-الأزهر

.(535!ت)الدينكس-طولوقبنا

صلاحتحقيق،(الشامقضاهوليمنذكرفيآالبساالثغر)دمشققضاة

.م5691-دمشق،بدم!ثقالعربي"مليالمحمعمطبوعات،المنجدالدفي
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(.873Aت)ثاهـينبنخليلالديئءرص-الظاهر!ط

راويس،بولسصححه،والمسالكالطرقوب-انالمالككفزبدة

1،-باريس،الجهوريةالمطبعة Altم.

تحقيقالأشرفيةالملكيةالسلطانيةالث!ريفةالسيرةمناطفيةالألطاف

-2091.H Moller, .A Moberg

.(ء296ت)المصرينثوانبئالثهعبدالديئعي-الخاهرعبدابن

يخاهـ،اطقبةوتناول)اكصورالملكسيرةنيوالمصورالأياملسريف

تراثنا.سلسل،كاملمرادتحقيق،(678-6865

كتابنيمنشور،(بيبرص)الظامرالملكصيرةفيالزاهرالروض

!ثه!!4.!ها

.(6855ت)الملطيكربغوريوس-ا!ياين

اليسوعي،صالحانيانطوانالأبطبمهكلوقف،الدولنحتصر،ريخ

.م0186-بيروتاليسوءيينللاَباهال!ثوليكيةالمطبعة

.(0665ت)الئههبةبنعرالديئ؟ل-المديماين

الممهد،الدهـانصاميتحقيق،جزءان،حلب،ريخمناطلبزبدة

م.No،5-دمشق،المربيةللدراصاتالفرنسي

5854(.ت)الأنصاريالدمشقيالثهعبدبئأحمدالديئث!هاب-عربشا.ابن

i.5035-القاهرة،المثمانيةبحةالمط،تيموراتبارنيالمقدورعجائب

Aت)الدمشقياطسنبنعليالقاممأبو-عسا!ابن 57 I.)

روضةمطبمة،بدرانالقادرعبدتصحيح،مجلدات5،اكبيراالتاريخ
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.91325-دصثق،ا)صمام

.(5565ت)عليفيعد-العظيهي

فيالمهمةثاأقساهبمضالدهانسامينثر،نحطوطة،المظيمي،ريخ

.(المديمابنانظر)المديملابنالحلبزبدةصاشية

،.(ء795ت)حامدبنعدبنعد-الأصفهافيالمماد

لمحقيق،الشامشراءقم،2جزء،المصروجريدةالقصرخريدة

،الحراقشمراهةمم،9591-دمثق،الهاثهيةالمطبحة،فصلض!هـي

بنداد،الحراقيالعليالهمعمطبحة،عميدوجميلالأئريب!جمتعدتحةهـيئ

5591.

وتجهالنمرةزبدةكتابكلالمثتملالجزءوهو)سلجوقل7تواريخ

تحقيق،(6435ت)البنداريعليبنالفتحاختصر.،(المصرة

.4Th-)وهو Houtsma. Leiden -Brill)

.*132؟-القاهرة،الموصوعاتمطبحة،القديميالفتحفيالق!يالفيح

.(86015ت)الحنبلياطيعبدالفلاحابو-الطدابن

-القاهرةالقدميم!حم!بة،اجزاء8،ذهبمنأضبارنيالذهباتضذر

01355.

.(9745ت)افهفضلبناحمدالدينشهاب-الصري

.1312A-القاهرة،الماحمةمطبمة،الثريفبالمصطلحالتمريف

دار،زكطاحمدلمحقيق،الأولالجزه،الأمصارممالكفيالأبصارمسالك

.م،291-اللاهرة،المربيةبالح!
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(.1232Aت)اططيب،افهخيربنياصين-الع!ري

مطبمة،جيالديوهسصيدتحقيق،الحدباهالموملآريخفيالأدباهمنية

م.5011-الموصل،لهدفا

.(8555ت)العينيبالبدرالمعروفأحمدبنعود-العهي

ارنست،هانستحقيق،(ططر)الظاهرالملكسيرةفيالزاهرالروض

.م6291-القاهرة،الموبيةالكتبإحياءدار

.(12715)اطلميباليحسينبنكامل-الفزي

.13425حلب،المارونيةالمطبمة،جزءان،صلب،ربخفيالذهبنهر

(.573Aت)الأزرقبنعليبنيوتبنأحمد-الفارقي

لشؤوتالحامةالهيئة،عوضاللطيفعبدبدويبواسطةالمنشورالذ3

.م9591-القاهرة،الأميريةالمطابع

.(ء733ت)عدبنإحماعملالد!مماد-ال!داابر
--

طبعهأعادت)0841-باريس،السلطانيةالطباعةدار،ا!ص!لسلدان

.(بغداد-المثنيمكتبة

اء.-286القحمطنطينية،الشاهانيةالطباعةدار،البشرأخبارنيافتصر

.(7095ت)الرصيمعبدبنعدالديئلماصر-الفراتابن

الجامحة،زريققسطنطينتحقيق7،8،9الهلدات،الفراتابنآريخ

!طيةمنشورات)م429؟-بيروت،الأميركانيةا!لطبمة،الأمرييئ

.(والآدابالحكم
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(.Aإ53ت)الهمذانيعدبنأحمد-الفكيهابن

متيةطبمهاعادتهـ)2013-برول،ليدن،البلدانكتابنحتصر

.(بفداد-المثني

.(7235ت)البفداديالرزاقعبدالةفلأبيالدفي؟ل-الفوطيابن

مصطفىتح!قيق،السابحةالماذةفيالنافمةوالنجاربالجاممةالحوادث

.13515-بفداد،الحربيةالمكتبة،جواد

ت)اطنفيالوفاءأبيبنالقادرعبدعدْأبيالديئمحي-العرثي

7755).

حيدزالنظاميةالممارفدائرة،%زءان،الحنفيةطبقاتفيالمضيةالجواهر

.13325-الهند،الدكن-باد

(.9101Aت)الدمشقيأحمدبنيوسفونأحمد-امرمافي

.5،!12-بغداد،الأولم!ر7والدولأخبار

.(6825ت)عودبنعدبنزكريا-الثزويي

.ام069-بيروت،وثبيردار-صادردار،المبادوأخبارالبلادم!ر7

.(ء646ت)يوصفبنعليالدينجال-القفطي

مطبمة،الكتياطانجيىأمينعدتصحيح،الحكاءبأخبارالملاهإتبار

.13265-ءمر،السمادة

.(5555ت)حمزةيعليأبو-ا!ملاذيابن

ايروت"اليسوء-ثنالآباهمطبعة،روز7مدتحقيق،-!ص
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.(بغدِاد-المثنيمكتبةطممهأءإدت)م8.!ا-

.هـ(831ت)عليبنأحمدالمباسأبو-الدلثشندمم!

الطبتعنمصورةنسخة،جزءا14َ،الإنث!ا!ةاعةفيالأعشىصبح

.(قىاثناسدلمة)م6391ةالقاهر،القوءيضادوالاراكقافةوزارة،يةالأمير

،فراجأحمدالستارعبدتحقيق،أجزاء3،اطلافةممالمفيالانافةمأ!ر

.(العربيالتراثسلسلة)،م691،-الكويت،والأنباءالارث!ادوزارة

.(7645ت)أصدبنشاكربنعود-الكقجي

النضةامكتبةالحيد،ع!الدينمحيعدتحقيق،جزءان،الوفياتفوات

م.,159-القاهرة،الممريئ

.هـ(774ت)الدصثقيممربناحماعيل-ا!

-القاهرة،السمادةمطبحة،تءاَ،التاريخفىوالنهايةا)بداية

.م329؟

.(5145عنةصوالي)طاهرالزمانشرف-المروزممط

عنصورة،الحيوانطبائعكتابمنمنتخهةوالهندوا)تركالصيننيأبواب

.م8291-لندن،المل!ليةَبويةالاالجمية،سيمينورتحقيق،نحطوطة

!.AA،5ت)ع!ببنأحمدالديئتقي-المقرفيممط

دار،زيادةمصطفىعدتحقيق،أبزاء6،الملوكدوللممرفةا!رركا

.م3691-القاهرة،الممريةالكتب

بولاقط،مطبمة،،جزء)نوالاَمماراطططركi،دوالاعتبارالمواعظ

.01275-القاهرة

arl(rt)
http://www.al-maktabeh.com



.!6065ت)لأسحدانماقِطإ

.م4391-ممرمطبمة،ءطيةيصوريالعزيزتحقيق،اوقاتلدوانن

.(5845ت)الشبرزىال!كنانيمرشدبنأ-امة-منقذابين

الولايات،برفتونجاممةمطبمة،حتيفيليبتحقيق،الاعتباركتاب

.(بغداد-المثنيمكتبة4طبهأعادت)م0163-المتحدة

.(6775ت)يسالمهيوسفبنعليهـنعد-مي!سرابن

المليالمعهدمطبوعات،ماصيههنريتحفق،الثافيابزء،مصرأخبار

.م9191-1)قاهرة،الفرنسي

.(ء632سنةحيأكان)إبراهيمبنعمان-النابلصي

،المصرد،الدياريئاو))فيإضيةاالقوانينلمع

Edition Preparee Par .C Becker et mise an Point par .C Cahen. Extrait du

,Builetin'dEtudes onien- tales de 'L Institute Francaise De Damas. Tome Xvi

4-5894.!و

.(9563سنةقبلحيأكان)عليبنأحمدبنمد-النص!وي

دار،حمديأ--دحافظتحقيق،!ن!وبرتيالدفيجلالالسلطانسيرة

.مtOr-1القاهرة،المربيالةءر

.(7295ت)لدمثقياعدبئدرالقاعبد-النميهي

مطبوعات،اطصنيجمةركأقيق،!زءان،المدارس،ريخنيالدارس

.م5191-8،91-دمنق،العربيالحلياهممع

.(7325ت)الوهابعبدبنأحمدالديئشهاب-النويركل!

دارطبةعنمصورةنسض"،اَجزه18،الأدبفنوننيالاربثاية
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صلسلة).م5491-القاهرة،القوميشادوالإراكةافةةوزار،ال!ب

.(كراثنا

.(7956ت)صا!بنعدالديئجال-واصلابن

الفالالدينجمالتحقيق،أجزاء3،أيوببنيأخبارفيال!هـوبمفرج

.م3ء91-الةاهرة،الأولفؤادجامحة

ت)عرحفصأبوالدينسراج-الورديابن

الة،صرة،الرزاقعبدعمانمطبعة،الضراثبوةهـيدةالعجاثبخريدة

-60135.

-القاهرة،الوهبيةالمطبحة،جزءات،البثر"ريخفيافتصرتتمة

12855.

.(7685ت)الميماليمنيالديئعفيفأصمدبنالئهعبد-الما!ي

صيدر،النظاميةالممارفدانرة،أجزاء4،اليقظانوعبرةالجنانةمر3

.ء1338-الهند-الدكنباد7

ت)البغداديالروميالحويالئهعبدبنالدينشهاب-ا!ويياقوث

6265).

القاهرة،الحليالبابيىصىم!كتبة،جزءاَعشرون،الأدباهممجم

%V rA(المأموندارمطبوعات)م.

6I-ليبزك،فستنفلدتحقيق،اجزاء6،البلدانممبم A I.م

.(ا!جريالتاصعالقرنأواسط)صالح-جميىابن

الطبصة،الفرببيمنالبحتريينالأمراءوأخباربيروت،ريخكتاب
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بيروت،ا-حب-ةال!لز4هالمطب،ا!ءصوعيشيضولريسالأبتحةيق،الثاف"

.م2791-

65ت)البمابيالديئةطببنأحمدبنعدبنموء!-اليونيني 7 r).

-يدر،الهغانيةإرفالمهداثرةمطبمة،أجزاءأربة،الزمانةمرَاذرل

.م6191-أ54!-لهندا،الد؟نباد2
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لمصش!ابما!إ

.و-لدتوبار

الافيلوم!تبة،سل!انالسعيدأحمدترجمة،الوسطى2سيافيالترك-،ريخ

.م5891-هرةالظ،رةالمصر

أحمد.أحمد-بدوي

الن!ةمكتبة،والشامبممرالصليبيةالحروبءصرفيالعقليةايىاة

؟-القاهرة،يهالممر

.أفرامالأب-برصوم

.م1791،ماردين-السريانيةالمطبعة،اكعفراندير،ريخنيالأذهاننزهة

.كارل-ووكلمان

البملبيمومنيرفارسأميننبيهكرجة،أجزاء5الاسلاميةالشموب،ريخ

.6191-بيروت،لللايينالملمدار،3ط

حسسن-حبشي

دار،مجمولمؤلفعنمترجم،المقدصبيتوصجاجالفركأ4أعال

.8591-ةهرالفا،بيالمرالفكر

.5891الةاههـة،العربيالفكردار،2ط،الأولىالصليبيةالحرب

.4899-القاهرة،العربيالفكردار،والصليبيونالدفينور
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إبراهيم.علي-حسن

3ط،خاصبوجهعدالناصرعصروفيالبحريةالم!اليك،ريخفيدراصات

.4891-القاهرة،اصريةاالنضةمكتبة

سمبد-جيالدير.

.1658-بفداد،شفيقمطهمة،الأ،بيمالمهدنيالمو!ل

.دواردفونإ-رْامباور

ثرجمة،جزءان،الإسلاميالتاريخنياطاكةوالأسراتالأنسابمعجم

-المامرة،الأولفؤادجاممةمطبمة،ورفاقهصنعدزكلوإضراج

.م5191

.ف.ك-قىمشينرْ

بنث!ر.قام،المماليكسلاطين،ريخ

9191,.K..F Zetter- Steen. London

.انور-زتلة

3-القاهرة،الجديدةا!لةمطبعة،ممرفيالمماليك

أفي.عد-2ز

،ا،تصقالتاريخيةالحصورأقدممنوكردستانالكرد،ريخخلا!"

-بضداد،الديئملاحم!ة،2طعونيعليعددرجة،الأولالهلد

6191.

منالثانيالهلدوهو)الإسلاميالحهدفيالكرديةوالاماراتالدول،ريخ

-القاهرة،السمادةمطبعة،عونيعليعدكرجة،(ادعهـدأريخخلاصة

.م4891
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-ش.مامي

سي،ص!4ء!ران"أجزاء6"(اكر؟.ةبا)التر!الأعلامقاموس

.6131A-6031-لبىرخاسا

الدبئ.جالءمد-رمرو

.م7،91-القاهرة،المربيالفكردار،مصرفيةلاوونبنيدولة

.رزقمحمود-ملم

القاهرة،(27رقمالمربيالفكرنوابغ)ارفالمهدار،اطليالديئصفي

-0691.

.(م1691ت)أحمد-الصا!في

،الأهلص-،المطبعلأ،الكملاققدريو-ئليقشرح،3عل،صاة،ريخ

--.!بمحماة

الموصلي.-ئخحصساعانالصا

.م2391-مصر،السلفيةالمطبمة،الأولالجزء،صفالموصل

اطلي.هاشمبنمحمودبنراغبمحمد-الطباخ

حلب،المليةالمطبحة،أجزاءسبمة،الشهباءحلببتاريخالنبلاءأعلام

.م2391-2691-

علي.إبراهيم-طوخان

سلسلة)المصريةالن!ةمكتبة،الجراكسةالماليكدولةعمرفيممر

92رتمكتابالألف v)،م06!ا-القاهرة.

أععد.محمد-طلس

.م6391-بيروت،الاندلسدار،الانحدارعصر،العربيةالأمة،ريخ
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.إح)ةةادء""-دلص-فمورعا

.م91"11-ةر1)ة،5،بيا)سا)--إنبت!ةءطه""،اءرْ-ش،ا)!ليور-4اطهـكة

.م6591-1)ةإهـهـة،رهـ"ا)ساكمضةدار،،موالثصمصفيالما)ييما)!صر

.الهإزا&-د-المريني

،-ةا)"هـرا)ن!ضةارد،لالأوالجزء،الصلمهبه،والحروبسطالأوالشرق

.م3691-ةالقاهر

.م6291-1)ةاهرة،ةررا)5ان!ةاردا،ا)صليبيةطروبIمؤر-و

.ىاسالمحص-

ومثركةوا)-فضبةداده!ه-ة،ا-زاءA،ا-تلالينبينالمراق،ر،خ

.م5591-5391-دابةد،عة!لطبا

،وإ)طهإء"ا)تجارة!ئركة،ا!ماسةداا)لهدلماالمراة-ة

.م58!1-بفداد

التجارةثمركة،وال!ر؟نالمةولعهدفيالأولالةسم،بالمؤرخينا)ةهريف

.م5791اد-بغد،والطباعة

.ا)يرجو-فيشل

،%وادمصهطفىؤ"لميق،توفيقمحمدترجة،لتيمور)نك%لدونابنلقاء

.م6591-بيروت،الحياة،مكتبدار

رضا.ممر-كحالا

.م6191-5791-دمشق،العربيةالمكتبة،جزءا5َ؟،المؤلفينمحجم

كب.-لسترانج

عواد،وكور؟يسفرنسيسبشير،وتحقيقكرجمة،الثمرقيةاطلاةةبلدان
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.م-5491ددا4،المدجمماا!معمطهوعات

زكب-شلنةاا

خلالوالإفرنجالعرب،ينوالاقتمه،ديةوالثةإفيةالاجتماعيةلاقاتا)5

.م؟589-وتبير،للبنانياالكلة،بدار،ا)!يىبهةاطروب

.(اعداد).آ-ون-ىهامر

الن!مةمكتبة،والتمليما)تربيةبوزارةالثقافةإدارةتر-ة،الحالم،ربخ

.1)قاهرة،المصرية

.بفداد،5191سنةادابعلمد41-سومركلة

.ادبفد،6191سنةالهثرونالمجلد

.دمثق،5891سنةوالثلاثونالثالثادلمد-المربىالماليابمعبلة

الثانية.الشة،التاسعالجزء-الاقلامبلة

والمثروناطامسالمد!،6591سنةونوالعشربعالراالهدد-بفدادبله

ا.6vlت"
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.Archer,,.T Kingsford, C

04918,TheCrusaders, London

017Bald+اللا.لالا

,Raymond,111 of Tripolis and the Fall of Jerusalem

3691.,Princeton

.Brehier.L

4791.-1,Vie et Mort de Byzance, Paris

-2,'L Eglise et 'L Orient an Moyen. Age, Les Croisades

2891.,Paris

.Browne,.E G

-Accountof a Rare Manuscript History of Selijugs, Lon
6691.don

0Cahen, Claude

-1,La Syrie du Nord a 'L Epoque des Croisades, Paris

0491
-2 Monvements Populaires et Antonomisme Urbaine dans

9591.,L'Asie Musulmane du Moyen Age, Leiden

.Chalandon, F

0091.-1,Essai sur la Regne 'd Alexis Comnene. Paris

2591.-2,Histoire de la Premiere Croisade, Paris

0191,-3.Les Comnenes. Paris

.Demombynes,G

2291.,LaSvrie! 'L Epoque des Memelouks, Paris

.'D Ohsson. Baron

Histoire des Mongols Depuis Techinguiz Khan Jusqu'A

1834-,TimourBey ou Tamer Lan, Vol.,111 Amsterdam
5183

.Dozy, R

7291,Supplementaux Dictionnaires Arabes, Leiden

.Dussaud, R

-TopographieHistorique de La Syrie Artique et Medie

2791..vale,Paris

.Gibb,.H .A R

3291.,TheDamascus Chronicle of the Crusades, London

.Grousset.Rene

!Histoiredes Croisades et du Royaume France de Jeru

3691-3491.,salem,3 Vols., Paris
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.Hagenmeyer,H

-Pierre'L Bermite, (tr. Fury Ray3ملاLa vrai et le Faux

.1883(,nand,Paris

0Howorth, HenryH

Historyح-79 of the Mongols from the 9th to the 19th

1888-1876.,tury,3 parts, London
Joinville

1874.,Hist.de Saint Louis, (ed. .N de Wailly), Paris

.King,.E J

,TheKnights Hospitallers in the Holy Land, London
.3191

.Lane-Poole. S

1091.-1,A History of Egypt in the Middle Ages, London

2-5،ا4!أ!كا+934(كا!ا511؟ا9ك!أ497+ه52!

8918,.NewYork

2591.-3,The Mohammedan Dynasties, Paris

-4-The Coins of the Urtukis. in Marsden Numismatic Chro

1875.,nicle

.Michaud,.J F

22-1817.,Hist.des Croisades, 5 Vols. Paris

Ostrogorosky,ث!.

5691.,Hist.of the Byzantine State, Oxford

.ere.EآQuatrm

,Hist.des Sultans Mamlouks de 'L Egypte, 2 Vols, Paris

1845-1837

+-1Recueil des Histriens des Croisades, bub. by Academie des

scriptions et Belles Lettres, Paris, .6091-1841 (Albert

'd Aix, Guillaum de Tyr, Mathieu 'd Edessa, Michel le

.(Syrien

.Rice. Tamara T

6191.,TheSeljuks in Asia Minor, London

.Runciman, Steven

5791.,AHistory of the Crusades,3 Vols, Cambridge

.Sefton. Kenneth. M
5591,,AHistory of the Crusades, Vol. ,I Pennsylvania5891.
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-1.Runciman, S

5901.The Pilgrimages to Palestine before

-2.Gibb,.A R

.TheCaliphate and the Arab States

Zengi.ثخالث and the Fall of

.TheCareer of Nur- ad-Din

.TheRise of Saladin

-3.Lewis. B
.TheIsmailites and the Assassins

.-4 Cahen. C
.TheTurkish Invation: The Selchukids

-5.Fink, .HS

1118-9901..TheFoundation of the Latin States

-6.Nicholson, .R L

1144-1118.,TheGrouth of the Latin States

-7.Baldwin. .MW
1.The Latin States under Baldwin 111 and Amalric

41731114

9118-1174,TheDecline and Fall of Jerusalem

.Stevenson..W B

7091,,TheCrusaders in the East, Cambridge

.(d!س).Tanner,.J R

,TheCambridge Medieval History; Planned by .J .B Bury

,.ed.by .J .R Tanner and Others, Vol.,.V Cambridge Univ

9291
.Vasiliev..A A

Historyof,072ا.5 the Byzantine Empire

6191,,Madison

Wiet,.ث!

03791,L'Egypte Arabe, Paris

.Wright,Th

1848.,EarlyTravellers in Palestine, London

:The Encyclopaedia of Islam

.led.art: Amida, Ortokids

.Zed.art: Artukids, Diyar Bakr

(.TheJournal of the Royal Asiatik Society (J.A
5591.3591,3091,2091,5918,.Vol

.؟ه
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)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)1(

)2(

(r)

()4

)0(

!متُبللمؤلّف

هتار!آمجالىآ

فيخلافةالإصلاميالانقلابملامح

ا)مزيرزعبدبنعمر

نكيزالدينعماد

للتاريخالإسلاميالتفسبر

فيئصاتناEمملامح)القاصيالحصار

با(ي!رةا

اديرةفيدراسة

)أضواءب!رديارفيالأرتقيةالامارا!

للغزوالإصلاميةإقياومةاءلىجديدة

(يوالتزاصليبيا

بةلتجر9الرجل:محموديئالدنور

ابحةا)رالطبحة

uفد

الثانيةالطبعة

الأولىالطبعة

الثالثةالطبة

الأولىالطبعة
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